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 هللا فافملاو فاضم ا ماكحا

 درفملا
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 ةيظفللا ةفاضالا
 مككتملا هاي ىلا فاضملا
 ابعاوناو مياوتلا ماكحا

 تعنلا ه.ه

 ةالو

 هتوعشم عم يف ىقيقحلا تفعل ماكحا
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 ع نا ةطس اوب عراضملا باهل 1
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 طرشلا رح
 اا

 امولو الوأ
 يفنلا تاودا

 لابقتس الا يفرح

 ةيفرأعا دق

 ةيئادسفلا اذا 9٠

 باوخحلا فرحا

 ريسفتلا يفرح 0

 5 ءهدسالا يثرح 2



 هل لوعفملا 6١

 هيف لوعفملا

 ا
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 ءاددعسالا تاودا قاب ا

 انعاش لاملا
 هفالخ ىلع درت امو اهلصا رابتعاب لاملا |7١ ناككاو نامزلا نم فرظلا ماسقا يقاب 5

 اهماسقاو اهلماع يف م هعم لوعفملا ا

 الاح ةعقاولا لما ماكحا 571 [ةيعملا واو هدعي مقاولا مسالا تالاح 4

 لعفلا هابشا "الا

 .لعفلا م ا ا

 ردصملا لامها 5م

 هنتالاحو ردصملا لمت طوربشث 84

 ردصملا مسأ ؟ 3

 لعافلا مسا لامعا 11

 لوعفملا مسا لا

 لعافلا ماب هينشملا هفضل[

 ليضفتلا لعفا "5
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 ملكتتملا ءاي ىلا فاضملا ىدانملا

 منال
 ةثاغتسالا

 ةيدتلا

 صاصتخالا

 ءارغالاو ريذمتلا

 ةياكحلا
 ةفاضإالا

 ةي ودعملا ةفاضالا
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 راطا هاون ١ ةقك ةدئازال ةيردصم لامفالا ءذه عم عقئام نأ مهضعب

 اهتدئاف امو ال دازت نيا سس

 3 يردتال رخ الكفل ان يفنم لع فوطعملا يف واولا دعب دازت 4

 كا اتاهتدايز ةدئافو ٠ نيلاضلا الو مهيلع بوضع ريغ وحن ينم 0 ةالا الو

 ورم الو ديز ءاجام كلوق يف حالا افك اماو ناكلك أر ىننلا

 اةداننو يبجلا تقو يف !.بعاتجا ينن دارملا نورك 5 تطقش ولف

 ٠ لاّتحالا ازه م

 مالكلا دل نم حي ,عقلال ابنال تاوصالا :اعسا انلمها دق « هيبنت »
 لع ساقبال ةيعامم اهلك اهنا نع الضف بارعالا نم امل ل الو ريض لمحنتال اهنال
 رجبللا باتكي هنئاىبلا فرصلا باتكب هارت اننأل فقولا باب اضيا انلمهاو ٠ اهنم ءي
 دادسلاو ةباصالا ءارونم هللاو ٠ ىرت اك المو الصفم هانيفوتسا دقف كلذ ادع امو

 0 ناجحر كناف 0 لك نع مفدا معلما



000 

 لهو دي ز ماق امنا متاق دي ز امنا لوقتف لاعفالاو مالا رن دعبل 1 احل

 ةيطرشلا نإو ةي ردصملا نا اهنمو ٠ اهتاوخاو نا لصف يف هلكك لذ ركذ رم دقو ءارج ٠
 ..اقلطتم تنا ًانمأ ةي ردصملا نا لاثم ةفوشحلا ناكنعضيومتلا املهادسب اهدار ل10

 نك را لصالاو الا اذ نا شط رشلا نإلاثمو قلظنم تنك نالصالاو .

 ةيطرسلا ىررأ دعب دازتادول ف 0 |دف يف كلذ ركذ ره دقو ٠ هريغ لعفلال |

 نم كلدعزنب امنا وحلا مرطاا لع 1 رع انكم الوات اضوع نوكت الو
 :الاو تيب انف ا مدعب دازت ينلا فورالا اماو ايناث ٠ 0 ةيئساف ع ناطييشلا

 نيلعف ابلخم مزحتف ةيطرشلا نإ لطم لع ا هذه نمضتتو ن اأو ىتمو ا

 اذاو :٠ ديزام دعب تّئج وحن دعب اهنمو ٠ لوم اللا "سل اًعيح وحن رم 37

 دصقام ريغ نم اذه تلعف وحن ريغ اهنق ءامسالا اماو اًنلاث ريثك وهو ديز ماقام اذا وحن '

 يل مسا تناك اذا اهموزحم نيبو اهنيب اما اهدعب اهتدايزو “يا ينمو ٠

 كلذ ريغ تناك اذا هيلا فاضملا وهو اهرورحم نيبو اهنيب اماو ىنسحلا ءاعسالا هلف

 ايبسالو ) ةلوقك لش. ينعي يتلا "يس اهنمو ٠ <ىلع ناودع الف تيضق نيلجالا اهيا وعل ١
 ىلا اًناضم هنوكل اب وصنم ال مما "يس نوكتف ٠ موي لثمالو ياا لحلج ةرادب موي |
 وهو رم اك اهسال هجوادحا هجولا اذهو ٠ نوذحم ال ربخو ةفاكربغ 20 انو مرا |

 ثيار اك ةفاضالاب رللا لمع نعارفكتال ةروكذملامايس الا مبذه دعنا داس رس
 ا كيا مفرلا لمع نع اهفكتو لاطو رثكو "لق ىو ةثالثف لاعفالا امأو ابار '
 ةلجخلا لعالا املوخد مدعو لعافلل لاعفالا هذه ءاضتقا مدع كلذ لعلو لعافاط '

 تسعانتف رهدلا كلغقيا املاط وو ٠ اصلخم ديز حربي الق ون اباعفب حرصملا ةيلعفلا ١

 لع باو ٠ ايقو دودصلا تلوللاف ,تددص ) ةلوق اماو ١ دي ز ماقام زك وو
 اهيلي نا اهقحو ردقم لعف اماق يلو هنال ةرورص هنا ليقف ٠ مودي هودصلا نيكول ا

 ريدقتلاو مؤدي هرسفي ردقم لعفب عوفرم ”لاصو هلوق 0ك هيلعو ٠ حيرص لعف 1

 يلع وبا لاقو ركذ ام ريغ هيف ليقو ٠ كلذ ركذ رم دقو مودي لاضو مودياملق ا

 ناك امل مالكلا نال ا ربظم الو [رمضم اهل لعافال لامفا امه وتو اهلقو اماط يسرافلا ٠ ا
 معزو ٠ لعافلا نع اضوع ام تءاجو هيلا جاتحيال نا كلذ غوس يننلا ىلع الوحم
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 فاكلا نيب امدايز تثععتو « ارح كك نأماو اما » هرقك ا انردخ را
 هد ١ 3

 اك ديك الذ اهتدئاقاماو ١ هللا تفئليال ردان هدكلو اذا دعبرو اهضوفتحو

 اللا سل كي 'اوزلا

 _ !همدايز نم ةدتافلا امو نونلا ةففخملاو ةزمحلا ةروا كلا إن دارت نيا ١١ س

 1 م 0 يشم نأك ءاآوس ةيفانلا | ره كعب امد ا 0 نإ 0

- 

 مئاق 6 نا أم وحن رم ايام نع كد 5 نا 4 مح هم وأ دنيز ماق نأ

 أم دعبو ٠ « هاريال نإ امىنغلا يب ا هلوقك ة ةيعمالا ةلوصوم اباناعا ل دعب دا زث دقو

 هلوقك ةيحاتفتسالاال دعب و« هئيار نإ ام ريآل ىنهلا *جرو » ةلزدك4ب نقلا

 ش 1 اعلا اهتدايز نءودئافلاو لاعتسالا ف ردان وهو )ل اك ف ىليل ىرت نإ الأ 0(

 اهتدايز 0 ةدئافلا امو 5 هازل ن "ب سن

 ترحل صعب دعب ةعبرا نأ م ا عضاوم كسدلا 1

2 

 قرت 5 أعفالا ضعب دعب . ءاهمإلا ضعب دعب ” فورظلا ضعب دعب 1

 يلاتل ا أ حاشيالاي ىف كاد ليصمت

 ٠ نورظنت ليلق امع رم نع 0 اهدعب ام دازت ينل ا!فورخلا اما لوا ) حاضيا )

 امم وحن نمو ٠ هتيقل يرك لجر ايرون ؟برو٠ مل تنل هللا نم ةمحر ايف وحن ءايلاو

 ةفاك 0 دقو « مراجو هيلع مور فانلا م« هلك فاكلاو ٠ نوفرعي مهماث ١

 ”مهفاخا ايك ينوددهم » هلوقك يكاهنمو ٠ رم !؟ لمعلا نع ةعيرالا فرخالا هذه
 ةرمضم نب ىا ابن بوصتم: اما ذئنيح يك دعب لعفلاو ٠ « ”نسالا هدسلا تاهيه

 ابلبق يكو اهل ةلص لعفلاو ةي رذصم ام تناك اهدعب لعفلا عفر اذاو رم 5 رهكالا وهو
 ٠ 2 اهينكتت اهتارعلو نإ اهنمو ٠ اشيا رعاك ةدئاز لعبشام نوكترالو رخ فرح
 ديز ايل لوقثو مئاق (ديز ايل لوقتف ام عم اهلمح لع اهذواقب ريغكلاف اهنم تيل الا لمعلا

 صاصتغخالا نع نبعطق اهئاوخا دعب و اهدعبو رصحلا نإ دعت امتدايز ةدئافو ٠ ُئاق



 ا ١

 ٠ الوامو ( نولا فيفختو ةزمملا سكب ) نإو ( نونلا ) فيقختو
 فورحلا دازت 5 مالكلا يف ءازت ىلاملل ةءوضوملا فرحالا نا معا ( حاضيا )

 هذهو ٠ فرصلا لع ف ررقنام لع ايلا فرحاك ظافلالا ةيئبا ف ةيئاحهلا

 ريغ ٠ ىرتا» يلع كلت دازت اك ةصوصخم عضاوم يف دارت اهددص يف نحن يتلا فرحالا

 رجلا فورح كيس اهيف دازت يتلا عضاوملا نايب مدقت دقف فاكلاو نمو ماللاو ءابلا نا

 واةب ودعم ةدئاف مما 0 فرحالا هذه ةدايزا دبال هنا ٍلعاو ٠ عجارتلف

 اما ٠ ءاحصفلا مالك يف زوجيال وهو اًغع تدع ال! و امم امهنم اهولخ زوجي نك

 اهتدئاف اماو « ةئطوتلاو مارا ةناايملاو ىنعملا ديك أت اهنف ةب ونعملا اهتدئاف

 ةملكلا نوكو حصفا اهتداي زب هنوكو هحبق ةلازاو هحيحصتو ظفللا نيب زت اهنف ةيظفللا
 ناتدئافلا عمتجت دقو معملان سل وا رعشلا نم نزو ةماقتسال نائيهتب اهيبسب مالكلا وا

 ءارقتسالا كلذ لك ةفرعم ىلا كيدبيو يرخالا نع اهادحا درفنت دقو فرح يف

 ةدئازالا قتال انا ىدنا) عقن دق اهنال دئاوز فرحالا هذه تيعم امناو . ةعلاطملاو

 كلذ فرعاف رثكا ةدئاز ريغ ايعوقو ٠
 اهتدايز نم ةدئافلا امو ءاتلا دازت نيا س

 دعب ؟ يانا 11 لجر ترو مر ن١ عضاوم ةعبرا يف دازت ج
 2 2 ع

 دعب «صانم نيح تالو# ةفانلا ال دعب ”ورمع تُث ديز ءاج وحن ةفطاعلا م

 حتفتو نكسن ١ تو ٠ نواداحشي اوناك" تع وحيديعيلا ناكملا ىلا اهناراشف ِ 3

 نيكاسلا ءا ءاقتلا نما د انك زوجي الو اهحتق بجيفال عم الا عيمج | عم

 ىنحملا يف ةغلا ملل ليقو لظفللا ثينأتا ليقف اهتدايز نم ةدئافلا اماو

 اهتدايز نم ةدئافلا اهو نودلا ةففخلاو ٌةزمهلا ةحوتفملا * نأ دارت نأ لك

 ديز هاج نأ الوحنةينرحلا اادعب رثكالا وهو لوالا نيعضوم يف دازت  ج
 متناو انيقفلا ول نأ مسقأف هلوقك 1 مسقلا لعفو ول نيب يناثلاو . هتمكا



 الاآ5

 ديفت اذامو عقن نياو ل نام َس

 اذهبو قيقحتلا ديفتو مالكلا حتتفم يف عملو هيذتلا وهف اهانعم اما

 هاد وا قح هللا دعو «نإالأوغ ناب اهدعب وإلا ر دعلام 0 راخعألا

 (يحاص تنك نإ نيبلا ”بارغايالا)) هلوقبك

 امأ كح وهام سن

 لبق اهعوقو رثكأ نكلو هريغو حاتفتسالا ثيح نم الأ تخا يش .ج
 اررال ا هربا كل كلاو ابحاو تاما ٠ يذلاو كضشإو <01 يذلاو اما )هلرقكا مسقلا

 خلا هيسلاب مسقا يا

 ادارانا انا لوقف نس اك اناونال العب تعفو اذا" را ةزه بكت ( هيبتت )

 ٠ قح هللا دعو نإ الأو - مئاق

 نير
 0 دادولا صولخ هيضغقيامنأ 1 ىت أيام رجان كل قي دصملا ةلاسر ننكآ هاا

 نسح هنوكب هل هفصت مث رجات كاخا نأ هربخت ” ٠٠١ مهضعب عفن يف ءابحالا يعسي نا
 ضرعت ان تثاللماعملا ْى مودمت تمص اذ٠ ٠ ٌةراجتلا سم ٠ رسوما ٠ ةلماعملا

 ةلماعملا هذه داقعناب امهيلكل حب رلا بابسا هل نيبت ٠٠١+" امهنيب ةلماعملا باب حتف هيلع

 رادع اهل قبال هل هتفصو.:امب هل هوفصو اذا ىتح سانلا نم هبع مالعتسالا يث هريخخ“

 ٠٠٠ حب رلاو قيفوتلاب هل وعدتو كلذ مامتا ىلع ءاجرلا دنقعت اًريخا ٠٠٠ ةباجالا ىلا اذا

 هلا

 ١ ةدايزلا فرحا يف < س
 ةزمحلا ست 'نأو ءاتلاو فاكلاو نهو ماللاو ءارلا شو ل 24
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 سيل ناب دري نكلو ٠ مهضعب دنع هجح وهو الوبقم هدحن 1 مف يا هيلا 2

 دارملا امنا لب عبطلا يف الوبقمكلذدجوي ال ىتحابملبق اموشلة رسما |ةرييقم ا نوكل دارملا

 اي كيلا انيحواكلوة يف" روك كماما باق ام'لومعل رستم نأ كيان نومشلا
 نا ٍلعاو ٠ وهاريش هيلا تبعك ياقة ناهيلا تبتككلوقيفاك اردقموا بهذا نا كر يذأ ىحوي

 دنسم لعف ىلق يا يأ عضوم يف تعقو اذااهنا ريغ يا لثم ريسفتلل اذا لءج دق مهضعب
 هيل فعب لج 82 مضي ال يا ىحي ال اهدعب رسفملا يف ريعشلاف ريمضلا ىلا
 ثيديلا هعمجكتسا :لوقتف هيلعو ابلبق لوقللفرظ'ازا نالا_يطاختملا مسن نك

 | لن انتو تمار اك يا فالخب اهعض زوجي الو هتلأس يفءاثلا حشفب هنايك هّهأس اذا

 لاقف كلذ مهضعب

 ( _فرتعم مى هيف كءات يفف هرسفت الف يأن كدا

 ( فاثخم ريغ هيف ءاتلا كحقفف هرماقت موب اذاب نكت تاو)
 ثيدحلا هتمحكتسا كلوق يف اذاب لصح دق ريسفتلان وك اوركنا مهضعب نا ىلع

 معا هللاو ىندملاب ذوخام ريسفتلا لب هنارتك هتلاس اذا

 نير
 يلبام يف هناكم يف ريسفتلا يفرح نم الك عض
 "ل! ريشي "قل بول يددع :(ذقح ةئيدض هلق يف سال || طل

 تيحوا١٠ ورمج ىلا بهذا هيلا تررسا ١ تاغباس لما هيلا ترشا ١ ىليلخ تنا هعبصاب

 هتملطخما ٠ ةئيدلا ىلا ىطاو هيلاتنقك ؟ ىالسالاب "نيل رشا
 هايا يئاطعا هتااض اههرد ةتيطغتسا ٠ هيلع يعالطا هتلاس ٠ ربخلا

1 

 امهيف فيفختلاب امآو الآ اه- جا



 ٠ ريسفتلا افرحام س

 0 ةزمحلا حتفب نو ىأ 0 5

 يأ كح وهام س

 ناب فطع اهدعب امبارعا نوكيو لملاو تادرغملارسفت ابناوه ج

 , بهذ يا دحسع يددع درفملا يف لوقتف ٠ الا نسللا نم نا وا البقام َُط

 اذاو « بنذم تنا يا فرطلاب ينديمرتو » هلوق ةلمالاثمو ٠ ادسا يا قيل تيقلو

 دل روشلا كلذ كف علا ىلا دسم لعق ليقو' لوقت لف داعب تعقو
 ٠ ةياكللا لع هتلأس يف ءاتلا مهب هناك هنلاس يا ثيدحلا هتمتكعسا لوقت

 نأ عبره اه
 + نينلمح نيب عت هلل حال ا ا َج

 اد الب ال نا" ةلفل نود لوقلا يس امم ليال هلا ف 01 نا

 ةجلا 3 نأ اودونو + كلفلا عنصأ نأ هيلا اهيحواف املاغم رجلا فرح

 نود لوقلا ىنعم اهيف نوكي نا نيتلملا نم ىلوالا ةلخلا يف طرتشا امنا (حاضيا)

 ٠ هل ًالومفم عقت ةلجلا نوكل ريسفتلا ىلا حاتجياال اي رص ناكاذا لوقلا نال هظفل
 نا نكت .مل اذكل عفا ناب هيلا تبةك ليق اذاف يا رجلا فرخ اهيلع لخدي ال نا اتلوقو

 ةيغملآوا'ةيلعف نوكم' نا نيب اهدعب ةلخلا يف قرفال نا لعاو + ةيار دم كناكلإ ةرسفم
 تبقتك ليق اذا هناب كللذ اوللعو ريسفتلل نا نوكاوركنا دق نييفوكلا نا ىلع-٠ انلثم ام
 دجتسغ كيس دنع كلوق يف دحسعلا سفن بهذلا نا م« تك هك سفن م 0 نكي م م نا هيلا

 اذا' ليعبطلا يف ”الوبقم هد ل روك ذملا لاثملايف' نأ ناك يئاب كج 8 اذكؤ هذ قا



 بف تس ةننتحبتا رش حبحب رس

 لانو

 نم ادرجم يفد ١| نراك ءاوس يا يندلا دعب اهعوقوب صتخت انلوق ( حاضيا )
 ىلب لوقتف هدبع فاكب هللا سيلأ وحن يتيقحلا ماهفتسالاب اًثورقم وا انلثم 5 ماهفتسالا
 يري رقتلا وا عمجم يا ىلب ب يحتف هماظع عمجن نا نا نانالا بديا وحن يخيي وتلا وا

 ردو ٠ درحلا ءاهقتسالا دعب ىلبب باوجلا ردنو ' انب ر تنا ىلب اولاق برب تسلا ون

 باجا ئاف رائيدفلا كيلع يل سبلا لجرا ليق اذاف ىلب نيبو معن نيب قرفلا لعت أنه
 همزلت / اهارجم ةب راجلا اهتاوخا ىدحاب وأ مهل باجا ناو رائيدلا فلا همزل ىلب

 هكر ال ليفت ذأ

 اهو ٠ ايفنم وا اتبثم اهابقام نآك انك يا اقلطم يننلا ناديفت ج

 كل اج 0 دي ز كءاجا تلق اذاف سيذكتال اهو قيدصتلل يه يا معن اتضيقت

 1 56و يف روهشملا نا ريغ ٠ ءيجي مل يا الكوا ال بيجنف ديز

 ىنعمال ليفقو ٠ همالك نالطب ةدش لع اهيبت بطاخللا رجزو عدر فرح

 ةحاتجمالا الا 3 دقانا لقو * كالذ ريغ اهل

 اماو هتليلق لجاو_لامتسالا ةريغك الكوالو ىلبو يإو معن نا ( هيبنت )

 ٠ ال يفنلا يف بابلا ماو معن باجيالا يف بابلا ماو ٠ ةردانف ريج

 نير
 يلبام يف باوجلا فرحا نم فرح لك ىنعم ىلا رشاو 5
 ٠ ال لاقف كوبا عجرام هل تلق ٠ معن باجاف !دغ رفاست كنا يل ليقردل تلق

 ٠ الك باجا تابثالا دعب ىلب عفن له هللأس يرو يوإ باجا كوخا شوي يا مل

 لح ٠ لج بابا هل د د سا ل ٠ ريج باجا ورم ماقام. ل

 هل لجا ضورعلا سردن له ٠ يك ضرفلا اسما لكي معن لاق ةلوثمالا تظفح

 يا كذاتسا تسلا ٠ ىلب تلق هئفاكت نل نا نالدكلا بسحيا ٠ :هللاو يا تلق ينروزت
 الك لاق كوخا كيلا سمك !. ال لاقهاردب كوخا ثعبأ ٠ ىلب ملق | ديفمإلا سلا « ىلب
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 وأ لكلا برضت الوا و برضا لوقتف ماهفتسالاو يهننأاو ا دعب نوي

 ماهفتسالا كعب نكي كاذو مالعالا 0 مع عيمجا دعب باجيف امر ينيطعت له

 ريحو لج اويِإ وهف اهتاوخانماهارحم يرجي أم اماو معن باجيف ديز ماقله وحن

 يف انلقم اكرابخالا دعب اهب بيجا اذا معن نا يا حلا قيدصتلا انلوق. ( حاضيا) ٠
 وه يا قداص همايق مكعب وا كلب ر مايقب رامخالا نأ كمفت دب ل مأق اماوأ ديب 0 ماق ع

 يا يهدلاو م دعي انلوقو ا يفنلا ةروص 2 هلع قنمو باجيالا ةروص ف ذب نا

 مالعالا اناوقو ٠ معن باجيف ادي ز برضت مل الهو ادي ز برضت اله ون اهانعميف امو
 0 باوجلا نا لصاحلاو لا نع مهفتسملا مالعال مع 06 يا ماهفتسالا لعب

 اك يفنم وهف [يفنم ناك اذاو تباث وهف اعباث هلبق أم ناك اذاف يا هباحياو هيفن يف هلبق ام

 ا نا ريغ اهماكحا يفو ةن الغلا يفاعملا ْ يا 0 اهارحم يري امو انلوقو 8 تاز

 هنمو هللاو يإ باحيف ديز ماق له وحن هلعف فوذحلا مسقلا يف الا ليمتتي ا

 ليق اذاو نسحا معنب باوجلا نكلو لجأ وا معن بيجتت بهذتا كال ليق اذاف هيلعو
 يف معن تعقواذاو ٠ نسحا لجأب باوجلا نكلو لجاوا معن بيجتف بهذن فوس تنا

 لجا اهلثمو كاردتسالل نوكت دقو دكاتلل

 را ا ام
 اذهلو اتابثا هلع كا ابلق مقا ولا ىننلا لاطبا ديفت اهناف ىلب اما ج

 كيا يبرو ىلب لق اوثعبي مل نا اورفك نيذلا معز وحن ىننلا دعب اهعوقوب صتخت

 ٠ قافتاب تابثالا دعب اهب باجي نا زوجي الو ٠ :روثعبيس



 يللا

 ةلججلا كلت توكت نا رذئنيخ عنثما نوطنقي مهاذا مهيديا تمدق امب ةئيس مهبصت ناو

 تيار م ختانلا نم ةدرحم نوكت نا مزاي لب اهدعب ةخوسنم
 اذاف رونزلا نم ةمسل ةلشا ثرقملا نا نطا تدك دق بسلا لوقت .(00

 لوقث لب يئاسكلا لاقو كلذ ريغ برعلا لوقت الو هب وبيص لاق ٠ مفر يريمضب يف وه
 نب ىجي ةرضح يف كل ذ هي وبيس هيلع ركناو بصن ريم عفر ريمضب اهايا وه اذاف (ضيأ
 بدتوم ناسكلا ناكأملو مهأسو برعلا بحي رضتمساف امهنيب عازنلا دتشاو يكمربلا ذلاخ

 هيوبيس لاقف يئاكلا لوق لوقلا نا مهلوقب هوقفاو هدنع ةلزنم هلو ديشرلا نب نيمالا
 جرخو كلذ ىلع اودي زي لف هيلع عوطت ال مهتنلا فنراف كلذب اوقطني نا مثرم ىجي

 ةلاسملا هذه ترهتشاو هيوببس هلاقام قملاو + ناك امهرعانه نأ 000 0
 ادعبم مفرلا ريمض نا اههجوا ةريثك هجوا ىلع يئاسكلا لوق ةاحنلا ج'رخو روبثزلا ةلأسم
 لوعفم هنأ ليقو ٠ رئاظن هلو عفرلا ريمض ناكم ريعتسا دقربخ اهايا يا بصنلا ريمضو
 اذاف راصو ريمضلا لصفناف لعفلا فذح مث اههبشي وه اذاف وا اهي واسي وه اذاف لصالاو هب

 فذح مث لعفلا فذح مت اهتعسل عسلي وه اذاف لصالاو قلطم لوعفم هنا ليقو اهايأ وه

 هيف ةدئاف ال امم كلذ ريغ ليقو ٠ ريعتلا لصفناف فاضملا

 ل
 ب

 باوجلا فرحا ف

 اهب قي اذاملو باوجلا فرحا هك س
 2 1 به 2 0 "1 ا 35

 ىاويو ٠ الكوالو ردجو 'لجاو 'يإو ىلبو مذ ياو ةعبس جا
 دي ز ءاج له كلوةك ٠ اهدسم ةداس ةفوذحملا باوجلا ةامج لع ةلالدإل اهب

 ْ ظ دي ز هاج يا معن اجيت ٠
 _. اهتاوخا نم اهارحم يرخي يذلا امو اهكح فيكو م1 درت ىنعم كل س
 دعب نوكي كلذو قيدصتلا ١ ناعم ةنثالثأ باوج فرح مه درت ج
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 نيققحلا نم ريغك هتبثاو

 نير

 ظ لعفلا لع كلحو اذاةيفرحلا دق دفناب ؟ةاوةيقرحلا دق نإ دق زيه

 (شاس ثب يرمعلا دق ٠ ا اناا دق” نمسلا كدلط كقو ديز ءاج 0

 سلاتك:٠ ٠ لوسرلا ءاج دق ٠ ل ادق » كنم يلا تافعلا نذق : (راضتنا كنق

 حاج ٠ هتدوم بيرغلا ينضحمي دق ٠ باوصلاب تقطن هللاو دق ٠ دق راديد دي ز دق "
 ”ةوك و رمج ٠ ةركن ادعبملا يتأي دق ٠ مايالا هذه كي فيجارالا_ترثك دق -

0 
 ةيئاجعلا اذا ىف

 0س
  5باوج كا جاتحت الو ارق الو ًارهاظ ال لعفلا اهلي ال نا وه

 ًالاح الا اهد.ب ةيعسالا إدخل نوكت الو ءادتبالا يف عفت الو ٠ ةلجللاب صتختو

 نإب ةخوسم وا بابلاب دسالا اذاف تجرخ وحن محانلا نم ةدرحم ةيعمالا

 تانلاب دلماؤلا نا اذاف تحرش رع
 ) ناكم فرظ اهنا معز نم اقالخ حصالا يف فرح ةيئاحفلا اذا نا لعا ( حاضبا

 نامز فرظ وا ٠ هنعع لغتشملا ممالا مفر بجي اذهلو يا خلا لمفلا اهيلي ال نا انلوقو
 رم اك ءادتبالا لع اهدعب ٠ ناك اذاف هيلعو يا ةالاح الا ةيعسالا ةلمجلا نوكت ال انلوقو

 فراك اذاو ماق دق ديز اذاف تجرخ لوقتف دقب هناردقاب جو اًيضام العف ةلجا ْرَع

 ورم هبرضي ديز اذاف تجرخ وحن لاجل نيعت اءراضم العف اهزجت ٠ اهدعب عقي الو
 اقلطم لبقتسملا ٠ برقتيل دقب اذا دعب ةلمجل از عقاولا يضاملا لعفلا نارتقا بجو امناو

 لاملا نامز نم ٠ كلذ ناب ةخوسنم وا ختان نم ةدرحم ةيعمالا ةلبجلاب صغخت اهنا انلقو
 هلوق كي اك طرشلا باوجل ةطبار تناكاذاف طرشلا باوجل ةطبارْ هذه اذا نكت مل اذا
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 اذه نوكي ال دق لاقيف حيحصلا مالكلا يف دراوف يفنملا عراضملا عم اما يفنملا يضامل
 دحتي فضولاو هلاح نابب اهت مدافال هل فصولاك لعفلا عم هذه دق نا ملعاو ٠ احح

 عم هيف لمعت مل رابتعالا اذهبو تفرع اك دحاولا ٠ 0 .كرازيصنف كر
 ل كانا دنع ند لو فوصوملا يف لمعيال فضواا نال هب اهصاصتخا

 هلوقو ("فندعي انيف فورغملا لئاق امو * ةوشع ”تاطوأ هللاالفو كلاش 11

 هأطوا برعلا لوقث ىده ريغ لع رمالا تيكرا يا لوهجلل ءابلاب ةونشع تئطوا
 30 0 ٍِع .

 ملعاو ٠ قي رطلا نم ىده ريغ لع هبكرا يا لأ نودب ةوشع هأطواو لأب ةوشعلا

 لّزت الل ٠ انباكر ناريغ لحرتلا دفا » هلوقك ليلدل فذحلا دق دعب عقب دق هنا
 ٠ تلاز دق نآكز يا« دق ن أكو انلاحرب

 لعفلا لع اطوخدب دق ديف ا سس

 اهيف ريغكلا وهو اطقم ل ف 1 ىضاملا لعفلا ُّط ا اذا 2

 رم م لاح مقو اذا هيلع الود بجي اذهلو لاما نم هنامز برقث اهنكل

 ليخبلادوجيدقو بوذكلا قدصي دقوحن هعوقو ليلقث ديفت عراضملا لعد اذاو

 لخدت نا بجي لاحلا نم هنامز برقت اهنآلو يا علا بجي ادخلو انلركا لا

 010 ا 0 7 ةالاح مد

 لو 520 نكن ا اننا ل لالا وم انه خلا عراضملا تاخد اذاو
 هينا *« وخر س نيل هفورءم ءادرج ٠ يلم ءاوعشلا ةراغأا دهشا دق » هلوق هنم

 ليما عفد ةراغلا ىنح.و رن ماقمهنال ريخكتلا اهتدافايغتقي ماقملانال حلا دهشا ام اريغك
 00 ودو يل ها امرا ءادرجلاو 0 7 0

 ءقيم عقوتي 3 لوةنف خوفا نختم الق عم ء نوكي لعفلا نا ليقو ٠ . ضرالا
 مهضعب كلذ ركناو ٠ رفاسملا مدق م مودق عقوتب نو ريمالا ءاج دق ريمالا
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 كيفاس ( ( لعف دق ام هلعاف ي ز>سسو ' * مههنم الك هللا ديفا يردن ال تلح خرم

 ٠ بيبحلا كروزيس ٠ ٠ك يندر نسر ادم ٠ نايدلا ماما نوملاظلا فش فوسأ 5 كلام

 لص
 ةيفرحلا لقاشيم

 ةيفرحلا دق صخخت اذا س
 عراضملاو يضاملا لمشي وهوتببثملا ىيربلا فرصتملالعفلاب صتخم جا

 نو اهني لصفيال هنا ايكدني 5 لايقتسا فرد>و بصانو مزاج م درحلا

 هل وق هنمو صامل سدو امني 4 لصفلا اوزاحا مهئاف مسقلاب الأ 9 ىّشبإ لعفلا

 لامعتسالا ىف ليلق ه:كحلو ٠ تنسحا هللاو دق

 ضرع هي اهركذ رم دقو ةيعسا ضيا ىتات دق نال ةيفرحلا دق انلوق ! حاضيا )
 لف مسا نيب رض ىلع ةيعسالا دق نا انه لوقت كلذا (ريكذت نكلو ىضم ام يف مالكلا
 ديف 0 نوكسلا ىلع ةيدبم ابلاغ لمعتست ”بسحل ةفدارملاف ٠ 'بسحل فدارم مساو
 1 مثرد يلدقو رح ديز دق لوقتف اهبعضو ف كيرطا كلو ب او اظفل ف 9 ةيفرحلا

 رم 6 ينبملا يف لصالا هنال هيلع ةينبملا :روكسلا ىلَع صرح :رم 15 اب وجو ةياقولا
 ملا مرد يدقو ظفل عفرلاب ”هرد ديز ”دق لاقيف هليلق ةيارص لمعتست دقو
 مثردو ادبيسم | مارعاو ' تسجح كلذ لك ف اهانعمو ةياقولا نو نودبو 1

 لوقتف دبا ة هينيم قو كي وا قا لعفل ةفدارملا يعف لعف مس ما ةلمعتسملاو ٠ اهريخ

 اهدعب بوصنملاو ١ يفكي وأ شك ًابوجو ةياقولا نوب مرد يلدقو مثرد 6 لق

 لخدت الف يأ 42 لعفلاب 0 اهنا ةيفرحلا دقيف انأوق اماو ٠ لعاف عوفرملاو هب لوعفم

 ىلع الو خلا موقي ديز ىسع دقو اممئاق ديز سيل دق لوقث الف ةدماجلا لامفالا َّط
 ىلع الو ٠ عيبلا ءاشنا ليبس لع رادلا كعب دق الو ة دق لاقي الف ةيئاشنالا لاعفالا
 عودت كلذ نا حجرملاو بهذ ال دق الو بهذب ال دق لاقي الف ةيفنملا لاعفالا



 ١ ا عا ماس! ١١ ذا 1 ككل
0000 ' 

000 / 

 ال .ا/ ,

 ٠ ةتبلا ءىشإ هنيبو اهيل لصفي ال هناو ٠ لايقتسالل هناصلختف عراضملا

 سيفنت فرح نيسلا ىمستو ٠ هب امهصاصتخا عم هيف امهلمت منته هنأو
 ' ٠ فيوسل فرح فوسو

 امهقاصتلاب امهنال هيلع نالخدي يذلا لءفلا نيبو امهنيب لصفلا خي ملامنا ( حاضيا )
 فصولاو هل فصولاك امهنال اضيأو اهثزجو ةملكلا نيب لصفي الو هنم ءزجلاك اراص هب
 هب امهصاصتخا عم هيف اميلمج عنتما امناو ٠ دحاولا *ىشلاك ناريصيف فوصوملاب دحت)

 فوصوملا ف لمعي ال فصولاو لابقثسالل هايا امهصالخاب هل فصولاك ءدنقن ؟امهنال

 نامزلا نم عراضملا لعفلا لقنت اهنال غيسوت يا سيفنت فرح نيسلا تيم امناو
 ًاباهذ في وست فرح فوس تيعم امناو ٠ لبقتسملا وهو عساولا نامزلا ىلا لاخلا وهو قيضلا

 فنرا ىلع ٠ لعفا فوس ةرم دعب ةرم هل تاق اذا هتفوس مهلوق نم في وسنلا ىنعم ىلا

 نا ريغ لابقتسالا ىلع ةلالدلا يف نايس امهنا ملعاو ٠ حضوا لابقتسا يف رحال
 ام رثكأو ٠ بيشي فوسو مالغلا ةبشيس لاقيأاذ لو نيسلا نم اًنامز لوطا فوس
 يف لمعتست دقو ٠ نوملعت فوس دكا يا ديعولا يث فوس ليحمل

 يف لمعتست ام ردكآف سكعلابف نيسلا اماو ٠ ىضرتف كبر كيطعي فوسلو وحن دعولا
 نيذلا لعيسو وحن ديعولا يف لمعتست دقو ٠ ًايظع اًرجا مهيت ونس كلوا و دعولا

 مال لوخد لوالا نيئيشب نيسلا نع فوس درفنتو ٠ نوبلقني نوبلقنتم كي-ا اوملظ
 هيلع تاخد امح لصفت اهنا. قاثلاو: ىضرتفا كبر كيطني فولو وحن اهيلط 00 3
 لا موقأ ٠ يردا :لاخإ فوسو يردا امو ) ةلوق هنمو لماعلا ريغ يا ىغلملا لعفلاب
 ىغلم وهو لاخا لعفب اهني لضفف يردا فوسو يرداامو لصالاو ( هان ما نيصح

 ٠ ”نيسلا هيَس كلذ نرخ الر

 نير

 كلذك نيسلا تدرو ثي-و دعوللو ديعولل فوس تدرو ثدح نيب ٠

 جرفلا كتاب فوس ٠ هلك نالسكلا يني س ٠ نوقالي ام ةاطخلا ىري فوسل
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 ردبع ياو ٠ بج رفغاف ربللا رفغت نا ) هلوقك ضح ا يضاملا عم اهدارفا ردنو ٠ هللا
 نم الدب ةدرفم ذئنيح اهب ىق''وبف نيئيلوصوملا نموا ام دعب هعمتمقوام الإ ( لأال كل
 اهدارفا اضيا ردنو ٠ تدبحا ال نم ينرازو تعقوت الام يناتا وحن ظفلل ًانيسحت ةيفانلا ام

 ( رككاو ةعيدملا غاوناب نركلو ٠ ةبصعب اًيعتسم ال ىدعلا ترهق ) هلوقك لاخلا عم
 را © راركتلا ءاقم اًماق توكيل ثيأر 5 كاردتساب ال دعب ىلاوي نا اذه يف راتخمو
 . هصلختف نرأ اماف ٠ هريغ ىلع لخدت الف عراضملا ىلع لوخدلاب اهلك ص تخت الو ملو نل

 نيفشللل ند اماذ ٠ "رم اك هنامزو ياملا ىلا هنابلقتف الو ملاماو هبصنتو لابقتسالل

 كرتشمث يفنلا تاودا نم ركذ ام ريغ امأو ٠ <رم اكربخلا بصنتو ادعبملا عفرتف ءاممالاب
 افشاوم اقف 2 6 ةعراشملاو ةيضاملا لامقالاو ءايسالا نيب

 نيرك

 .توديد ةامسملا روص كلم يقينوفلا نوتوم كلللا تنب هزيلأ ةصق بتكا 1

 ٠٠ «ائهنيب اكرتشمكمملاب نويل غب اهيخالو الى دوا دق ناكنوتوم اهاباناكلذو

 اهظاغف اهجوز لتق هنا كلذ ىلع داز م٠٠٠2 دحو كلمملاب اهوخا لقتسا امهيبا توم دعب

 ححنت مل ٠٠١ اهجوز راثب ذخأتو ٠٠ :اهيخا لع ةروثلا ران تمرضاو ٠٠٠ دج كلذ
 ىلا اهعايشا عم نفسلا تبكر ٠٠٠ اهيخال لذلا َلَع مهنطو ةرجابم اهلاجر عم ت رثاف

 راصو نانويلا اهظفل رسكف ايثدح ةيرق أهتعم ةنيدم كلانه تنبو ٠٠٠ ةيقي رفا لحاس
 ٠٠ ١٠اهتيص دعبو ةنيدملا هذه تربغشاو ةنجحرق ةيب رعلاب

0 
 لابقتسالا يثرح ع

 لابقتسالا افرحام .س

 . لعفلا لع لوخدلاب ناصتخت امهنا امهكحو ٠ فوسو نيسلا امه ج



 يفنلا تاودا يه < 2س

 سبل ادع امفورح اهلكو ٠ سس 'نإوالو مو ناوالوا يو مس

 ٠ هبأب ف اا كح مقل دقو 1 دماح لعف اهناف م

 ةرادصلا قح اهلك تاودالا ةنُش له سس

 ! احلا قافتاب ال هب محي مل هنا ريغمعن 5 ةاجتلا"فافتانرامل الا يغرس

 قح هيضتقي يذلا ىندملا تنمضت دق اهنال ةرادصلا قح اهلكل ناك امنا ( حاضيا )

 اهيفاوفلتخاف'نإ اماو بابلا ما ابنال ةاحسلا قافتاب امل الادب 5 مل امناو» يفنلا وهوةرادصلا

 ةنلر ينو لاخلا فذ قااهابا ابني امل لمعلا ىف اع ةححام اهنال كاني اذ 2 نم هين
 02 لف تاودالا هذه نم امهريغ اماو ٠ عنم نم مهنمو رم اه ةيلاعلا لها

 ءءل كك .ةراريصب  لقفلاب :اميجازتبا ةدشل اميتالف الو ملاما < قاقتالا ةرلاللاا

 لابقتسالاب لعفلا صصختب تناكأ اهنالف نل اماو ٠ هن اره اع . اتجرخ دق اميناكف هلم

 رثك امل امنالفال اماو ٠ هل ةعوضوملا فورمحلا يف نوكي امنا ةرادفلا يغنقي يذلا يفنلاو

 الب تحرخ ْ هلومعمو لماعلا فرحلا نيب لذدت تراص ىنح مالكلا يف اهلاذعبا

 ةرادصلا نم اهقح طقس يد د نا بحاو حالس

 وحن ةفرعم اهردص ةيعسا ةلمج ابيلو اذا ًالوا ةيفانلا ال راركت سي ( هيدنت )
 يف ال ومن ةلماع ريغ ةركن وا ٠راهنلا قباش ليللا الو رمقلا كردت نا اهل ىغبتي سمّشاا ال
 ٠ لا الو رعاشال دياز وح ربع اما وهو درفم اهيلو اذا [يناث م ةارعا الو لجر رادلا

 الو اكحاضال اديز ءاجوحل لاجوا٠ يقارع الو ياشالا بوث يد ا
 عراضملا اهيلو ناف ٠ ىلص الو قدص الف وحن ضحم ضام لعف اهيلو اذا اًعلاث ٠ ايكاب
 همحرال يناثلا لاغمو رجا هيلع كل أساال لوالا لاثم اهراركت بجي مل ظفللا يف ىضاملا وا

 م1
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 باح م نيس اكل متنا الول وحن الصفنم عفر ريمض الول دعب نوكي نا
 وأ اكلم 5 داز الو وحن ينعمو 1 0 نوكي نا بجي هناي 58 ف ها راملا كلا ول

 همدع وا ماللاب هتارتقا يف انلوقو كابن ا ديز الول وحن / موزحلا عراضملا وهو طقف يعم

 لب ايفنم ناك اذا مدنعو اهم ايفيمناك اذا لقي و اًعبتمناكاذا ماللاب هنارتقا ركن يا
 ضرملاو سضيضحتلا ىا تلاثلاو يناثلا ىناملا يفاميكح وهام ١س

 م بس 0 الا لآ أعفالاب ناصتضف د ضحتلا ىف د أ َ

 اءولو كابا مركت الول وحن "رم م ميدنتلاوا خيبرتلا وا فيلا ياطلا نه بع

 بييحلا اهياانترز الو وح ةيضاملا لاعفالاب كا ف امأو 1 دهعلاب تميفو

 0 نيلومعم اذاو ذاب لعفلاو ةيضيضحتلا الوا نيب لصفلا درو دق ( هيدنت )

 دئنيح متلأو موقلحلا سمن اذا الولو٠ا وعرسفل انساب مه ءاج دا الولف مل هوم مل ذا ا ولو

 ٠اهنوعحرت نيدموم ريغ مك نا الواف وحن ة هضركعم 7 ةلمحيوا ٠ نورظنت

 نير
 ةباتك وا ةمالعب يلي ام يف ةثالغلا اهولو الول ناعم ىلا رشأ

 تطل رلبت اما ول .: :نابضغ تبهزا الول :«دوهعلاب ىث امولو:», دادولا لغفت االول
 هللا نبا ني اها 4 البس انحاورا ىلا ايانملا ال ٠ كدب ام بايحالا ةقرافم الول »

 |هول ٠ تبجا كاخا الول نيمدقالا رابخا نم ريثك بهذل خب راتلا الول ٠ سانلا كلم

 ديز الوا ٠ هيلغ ت.ذغ ارم امول ٠ اًعيرص رم لهذ نم سراوف الول ٠ تمركا كابا
 الو » ٠ ماركا يقالثف زيزعلا اهيا ينتفضا امول ٠ انريسف ماركلا نبا اي انترز الول ٠ ماق
 « ليلاقملاب دعم كيلا تقلا ٠ ومع هلبق الواو كوبا

 ْ حصي ثيح نيتيعادتمالا امولو الو باوج ىلع ماللا لخدا كك

 ودعلا لخد بابلاب نوئاقلا الول تقرغكوخا امول ٠ ةلوثمالا تمبف ام ذاتسالا الو
 بتك | قوشلا ام ول ٠ كترزام ةبحلا الول هللا ةيصونالوالا اناوبا ف لاخي ملناطييثلا ام ول
 ' سوقنا تالا كلك | يصنم ىلإ تلئاقترا ىرشبلا ام ولما كيلا
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 ٠ ريقفلا ىلا ندحاف يش نم نكي امهم ٠ هنع ضرعاف ادب ز تيأر نا ٠ادي ز مويلا
 ٠ارم نيبو [دي ز مركم اناف رمالا نم نكي امهم

 « ككاوملا ضارع يف اًريس نكلو * + مبدل لاثق ال .لاغقلا اما » يلي ام برعا ه٠
 ' ( ظفحاف كسفن) : 2 (*يركف ا مركامأ)

 لص

 امولو الو غي
 امولو الو يأت ىنعم كل 7

 الدث نا * هريغ 0 عانتما لع الدت نا ١ ناعم ةثالشل ا 7

 !'ضرعلا لع الد نا* ضيا ٠ ٠١١
 2 لوألا ىنمملا يفامبكح رهان 1

 بالغلا ىف ابوجو نرد ريشا نكي و ادتبملا َلَع لوخدلا امزلت نا

 اياب العف هنوك يف يف وأ باوج مك امهباوج حو باوج نم 4 دب الو

 انرسمل دي زامول وا الو لوقتفهمدعو ماللاب هنارتقا فو طقف ىنعم وا ىنعمو ظل
 ٠ رم.خ لوا انرسخ اك وا انرمسخ ام وا انرسسخ وا

 عانتما ىلع نالدي نافرح امهيف لاقي يا خلا عانتما ىلع الدت ناانلوق ( حاضيا ) ظ

 اكلمل ديز الول كلوت يف م امل طرش وه ام دوجول باوجلا عانتمال يا هريغ دوجوأ يش ٍإ
 انيفوتسا دقف خلا ءايسالا لع لوخدلا امزلت نا انلوق اماو ٠ ديز دوجول كالحلا عنتما ِ

 «اوفلتخال موقلا ءرد ماوقث الول » هلوق اماو ٠ عجاريلف ربخماو ادتبملا يف كلذ ىلع مالكلا

 اهعم لو يف لعفلا لبق ةي ردصملا نا رانا ىلع لوم وهف العف ةيعادتمالا الول دعب ًاعقوم

 ٠ اهكح نع جرت لف اوفاتخال موقلا ءرد موقت 00000 الا ىلا دعي راك

 كالول وحن لصتم رج ريمض االول دعب عقو اذاو ٠ : < رخن يف لبق ام دوجا اذهو

 رامثملا دن نأ. ع٠: اهمجارف ير ا ار ا مدقن دقف يالولو هالولو



 ةتبلا لعفب ءافلاو اما نيب لصف الو ٠ ثدخل كبر ةمعنب

 نال كلذ ٠ لا ناك نا امأف وحن .٠ ؛ايطرش اما باوج ناك 'اذا انلوق ( حاضيا )
 طرشلا مدق مت لنا حورهوازخل نيب رقملا نم ىف ودملا ناك ناف ءيش نم كي امهم ريدقتلا

 را ال لع مالكلا راصف رثكألا لع المح ام امهنمةيناثلا تفذحل نآ اف ىقعلاف ءافلا لع

 ءافلا يلب يذلا لعفلا لومعمب ءافلاو ام ا نيب لصفي يأ خلا ءافلا دعب أم لومعمي و وا انلوقو

 قرالا يف هن لعام اذ فا ماكس انآ ارخع اماو 0 ليز انآ كلوق ىو ةيشاوا
 لعف لومسمب انأوقو ٠ لعفلا هبش وه ائدإا مكن نم قاذلا 3 هب لومتم رو برضا
 دلل الي رق اهب رغأف | دي ذ اما كللوق ىف اك ءانلا لينكعذلا لسفلاب سقم يأ هب سقم

 الل انيلف ال كانلا دعب فودحلا كلذ ريدقلا بيو كلا اسم قو لمع المقاوم
 "0 00ه رم كرساف دي راما لوقت انآ نيبو اهني لصفلا رثكت
 راض فانك نأ اهقحنال اهعضوم زيغيف اهن ال امأ عم اهلبق اميف ءافلا هذه دعب املمعب
 نال لمفلاب ءافلاو امأ نيب لصفب ل امنإو ٠ حبقلا نم (رارف اهورخا ركل باوجلا
 اهمأقم معي ملو طرم لا لعف هنا مثونأ لعف اهيلو واف طرشلا لعفوطرشلا ة ادا ماقم ةّئاق اما

 ٠ باوج هدعب ام عم اهيلو امنانم دوصقملا لع اهيبتناك ءافلا هدعب منا اهيلو اذاف هماقم

 اما فذحن دقو ٠ ملاظف هل هللا ر هع دب زاما رحت ةيئاعد ةلمجي ء ءانلاز اما نير دقو

 ادد ز وحن ايا يهنلا لبق ليقو ٠ ربكف كب راما لصالاو ربكف كب رو وحن رمالا لبق
 1 نال كلذ ىوس اميف فذحت الو برضت الف دي ز اءا لصالاو برضضت الف

 هلم 8#قوعهسسل

 نر
 اهماكحا نم هتفرع ام اهطعاو يم ام يف هلعفو طزشلا اذا 0 0. 09 8 0 3 ماك 5 0 ٠

 يناف كتقلدص ناك فنراو هدعاسا لاف كاخا دي ز ناك ناف ءيش : نم نكي امم

 نم نكي امهم ٠ يقيدص كوخاف ءينش نم نكي امهم ٠ يخا وبف رمع ' نع تلأس نا ا
 ١ برضاف هيش نم نكي امبم ٠ كيقم هناف نانكلا نع للا نأ باتكلا ا 00
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 ند ناك نا 1 انيستا ةححو كام رو ”سورفا نيبارقملا -نم تراك نا اأو وحن

 لييميلا باحضأ نم كل مالثف نيملا 000
 ؟1 نس ل طرشلا ةادا ماقم اهمايقل باوج اهل نوكي نأ حو ا ( حاضيا )

 لصالا نأ نم قلطتف دي ز اما انلوق يف تيار اك ءاقلاب انراقم نوكي نا سد ران
 كت نأ ءافلا ف لصالا نك دقف هياعو قلطنم هدي ازف يش نم نال افي هبل

 دك وقلطنم دب :) امأ لاقي نا لصالا ناكف يا طرشلا تاودأ عم وه 6 باتلا نك

 فوطعم الب فوطعم ةروص يف با اركان نم ارارف م م مم لصاالا 3 ا
 فدع وح الو» تاركا >7 هانا نفد 0 ءافلا اورجأف هلظ
 ضارع يف اًريس نكلو * ا لاعق ال ”لاغتلا امأف ) هلوقك ةرورض يف الا هافلا هذه

 لاجر لاب ام ثدعب اما هلوق يف 5 رودن يف وا ٠ لائق الف لاعقلا امأف لصالاو ( كاملا
 هنف فذح ام يف وا ١لثا لاب اف دعب اما لصالاو ٠ هللا باتك يف ثسسدل اطورش نوطرتش
 ٠ منايا دعب مترفكا مههوجو تدوسا نيذلا امأو هلوقك هماقف ههباكح يقاو لوقلا
 اهماقم تكد لاقي لعف يا لوقلا عم ءافلا تفذخل ٠ ٌترفكا ممل لاقيف لصالاو

 ينأت دقو يا لما ليصفتللا ناك اذا انلوقو ٠ عيا مق

 ل دج ان دارإ او نقف باعكلا امأ ون ةرركم ال ةدرفم اهب ىف ويف ليصفتلا ثلا

 افيفم باتكلا روك دقق باتكلا اا كارف نم تاكلا نا هيلعو ديك أتلا
 طرشلا لعفو طرشلا ةادا ماقم ةماق ىنمملا اذه يف ىقبتو ٠ ةلاحمأل

 اهباوج ىلع ةلخادلا ءافلاو اما نيب لصفي اذام .س

 طرشلا ةلمجي ءافلا نيبو انيب لصف ايطرش اما باوج ناك اذا ج

 مهيب لصف يطرش ريغ ناك ناو ٠ ناحيرو حورف نيب رفملا نم ناك نا اماف وحن
 ديزف قلطنم اما وحن ربخ واقلطنف ديز اما وحن ادتبم امإ وهو باوألا نم هزي

 هب رسفم لعف لومعمب واههبش وا لعفنم ءافئأدعبام لوم.عمب وأ ٠ دي زف رادلا يف اماو
 اماوهنع ”لفعافبنذملا اماو هببحأف كاخا اماو ٠ مركم اناف:ا زم اماوامرضاف (ديز افا دوعن
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 كل كتمركأ ولو تنا ٠ اكلم ولو كلاه ملاظلا ٠ رانلا لع اوفقو ذا ىرئ ول
 يبي ام يف بارعالا نمول دعب مقاولا مسالا لحم ىلا رشا 5
 تفرتقا دج او ًاننذ را عبله وتسع اب :ا ولو ) ٠ هتل اماذه لعف كريغ ول

 ( اوضرع الل مالحا ةيّمط يف وأ ) ٠ هومتلعفل ريما لمف نوبحت متناول ٠ كدع توفعل
 " ترضع ام ”رضاح ادب ز نا وا ٠ تلخد امرادلا يف ديز ول ٠٠ ؟ريقف ولو مركم يقنلا

 ٠ هيلا تنكرل هتدجو اصلخم ول ٠ "يلع نامل نمش لقاعول
 حصن ثيح وأ باوج ىلع ماللا لخدا ه٠.

 ٠ كوخا نحسي مل كوبا ءاج ول ٠ كترز يغترز ول ' اذه تاعف ام راعلا تفخ ول

 ولو ٠ كئاقفر ىلع كتاضف كضرف ةباتك يف تدبتغا ول ٠ ةمالملا نه ”جنت مرضت ملول
 ضحفلا يف تطقس ام دهت2 وأ ٠ بدعي مل هيلا تبتك وا ٠ اولعف ام كبر ءاش

 ةدح لع اهنم:تيب لك ىنعم حرشاو ةيلاثلا تايبالا ظافلا نم بي رغلا رشف 6١
 «افضلا ”دالصا ضف“ يبلق هاقلي ام ”ضعب مضالا رخضلا سنالوا»
 «اهكروتو ةداقت تارا الدوا .٠٠ لعق نيالا ”نصفا ىوذ اذا »
 »ل اجشلا 0 يل '”لتفا اهدونع صمغ ىنتض رجا 0 ل تح »

 (دييدشتلاو يقفل ) امأب مهفتاذاام .س

 تأ املاغم ا 0 ةاذا ماقم م موش : ليصفت فرح 01 مهنأ جا

 الل ايات اوطرشلا ءادا_تفدخ قلطنم دي وف“ ء يش نم نكي ا دي

 اهباوج مح وه امو باوج.ىلا جاتحت له س

 ل دبوحو ء اقل رم ناك بيج البال 42

 ةزالم كل كتيلطعفما ددعتلا ي ىضتقي ليصفتلا ناك م و قلطتق دب ر اما وع
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) هلوق هنمو بي رغ وهو دقب ًاًثورقم يفاملا اهباوج درو
 (٠ ةبرشب داوفلا عق 2 كف تئش وا 

 طرشلا ريغا ول يانله

 1: اًريخ بيصتف ينروزت ول كلوقك ضرعلل ١" رسل يقتات اهناف معن جا

لقتلا ” انث دحنف انيئأت ول كلوقك ينمتال
 هارد 4 قرع تنللبا لو قدصن وحن ل

 كمايق تددو ياموقو تددووحن دو لف دعب عقئامر :؟او٠ نضال ,أ ريظن

 اهدعب عراضملا بصنو ءافلاب اهباوجنرتقا ينمثللو ضرعلل و تناكاذا ١ ( هيبنت )

 باوجلا ىلا جاتحت الف ةيلصو ول نوكت دق * عراضملا صاونيف رم اك اب وجو ةرمضم ناب

 انا:وحن قياسلا ىعملا ريرقث رئئنيح اهب. دارملاو لاخلا واو دمي تسقو اذار 0
 ل ا ىنعملا اذه يفاهريظنو ءافولا لع مق. داعبلا دهعلاط واو

 باو ىنمغطل راوس تاذول هلوق وحن ةنيرقل ول باوج نع ىنغتسي دق *

 0 اهبطرش فذح ردنو ٠ يلع ناه ريدقتلاو هيلع لاحلا ةئيرقل فوذحم

 ول طرش فذخل « يللاوملا نينسلاو رهدلا فلاس ٠ يف ولف لالدلا كيط نكي نا » هلوق

 : 1ك قالك ناكل رهدلا فلاس يف ناك ولف لضالاو اهباوجو

 ني راك

 ينمشلل ما ضرعلل ما نأ ىنعمم ما ةيعانتما يمثاول ما قا نم مسق 5 لك ىلا رشآ 0

 اني آل انئش ولو ٠ « داخمب سيل سانلا دمح نكلو ٠ تالا هيلع دا

 أذا يلر ةمحر نئازخ نوكلمت م تناول ٠ نهج ن ن المال ينم قح نكلو اهاده سفن لك
 رالي ل اعرف لاح ل عومج يف مهيلا اني رس » ٠ قافنالا ةيشخ متكسسال
 مهععسا ولو * تننم ول كرض ناكأم احومجح تدرزال كعغر ىلا كصور | 09

 مييلع اوفاخ اقاعَص ةيْرْذ مبفلخغنم أوكرت ول نيذلا ”اشخيلو ٠ اوداس اؤدار و1, ارو
 نم نوكتف ةرك انا نا ول ( اولجع ول مزحلا ناكو يناثلا عم ٠ مثرعا *لج موق تاف امبرو )

 الرش اه دق دير ىلا فقدت ال سلفب ولو قدل_صق ٠ اهلاق كريغ ول +: نيعسحلا
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 ول ءاقبل حجرالا وه هانلق ام ناك امناو ٠ تباث مهربص ول وا مربصتباث وا لوقت روكذملا
 مهنأ ولو هلوق رثثلا ىف ًايظنو ارث هدوروأ ريثك وهو انلوقو ٠ لعفلاب اهصاصتخا ىلع هيف

 يعسا ام نأ ولو 7 هلوقمظنلا نمو هب نوظعوي ام اواعف أ واو مهبلع انبتك انأالو اونمآ

 اتينا سانا وون) كوفو ( "رح ىتلا نأ آل (شسشلا يطا اس )لوقو « ةغينم قآل
 0 اراك تقم اكمال دماج قع وا ةلسف نأ ريغ 2: رركيو "( لاق كرولا

 مدقت 3 مزنال اهنوكب ضبا اهنع

 وأ باوج كح وهام 0س

 وا تبثم اما وهو ٠ طف ىنعم وا ىنعمو اظفا ايضام العف نوكي نا ج

 ٠ كترز اضيالوقثو كترزل ينترز ول وحن ماللاب هنارتقا رثكالاف اثبثم ناك .ناف' ننم

 ينترز ول لؤقتف ماللا نم هدرجت رثكألا نا يا نكشلاب مالا أ 0 نك ناد

 ماللاب هنارتقا عنتما ام ريغب (فنم ناك ناو ٠ ينتدجو امل اضيا لوقثو ينتدجو ام

 ٠ ورمع بهذي مل ديز ءاجولوح

 مل هللا فخي ول وحن رب اًيفنم 2 نا هبدارملاف طقف ىنعموا اناوق ( حاضيا )
 نيل رك يدق لع وهف.درو ناف اج ينم وا اعيشم (غراضم ول اباوج نوكي الوادم

 هنم يدنعو ثالث يلع ري ال نا تردي م هذ دحا لثم يل ناك ول هلوقك عراشل وام

 بانر هلوقك ماللاب هنورقم ةيع“أ ةلمح ول باوج عقب دقو ٠ كس ناك ام يا٠ ارش

 0 رف مالساي ”لثق ناكول )هلوقك ءافلاب .ةئورقم وا هللا دنع نم ةبوثمل اوقثاو 0
 ةيعما ةإمح وأ باوج عوفو مهضعب ركناو ٠5 ةأرم | مسا ةماللس ميخرت مالسو ةحار وهف يا

 ردقممسقل باوج اهنا وا ةفناستمةلملاو ادتبالل لوالا رعشلايف ماللا ناب درو ام اواوأتو

 فوذحم باوجلاو لثق لع ةحار ةفطاع يناثلا تيببلا يف ءافلا ثراو . ةبوشل هللاو يا

 عوقو ريخأت ىلع لدت اهنال في وسعلا مال اهل لاقي ول باوج ىلع ةلخادلا ماللا نا لعاو.
 الب طرشلا بقع باوجلا غوقو يا ليحمتلا لع لدي اهكرت نا 5 طرشلا نع باوجلا

 دقو ٠ ءافلا وا "يثري اًردصم وا ابحعتم هنوك ردنو نذابو باوج نراقي دق ليقو ةلبم
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 نوكيو انلغم اك ؟ريدقل وا اظفل لمفلا ىلعالا لخدت ال اهنا يا لا الغم صنخت انلوقو.

 اديز ول كلوق كيس اك اًبوصنم وا ماق دي ز ول كلوق يف اك اتوفرم لعفلا كلذ لوهعم
 يناثلا يف ادي زو هدعب روكذملا رهاظلا هرسسفي لعفب عوفرم لوالا يف دي زف يا هتبرض
 عم ةفوذحلا ناكل ربخ هنا ىلع ابوصنم وكي مدعب روث دملارهاظلا مر شي لشي
 وهو ٍديدح نم امتاخ سمعلملا ناك, ولو يا ديدج نم اًمتاخوو سمنلا ون رم اك انمسأ

 1 روكي الو-ةرورضلاب نمل قاب ارسم وا نعي لعفلا فذح نا رهظي و ريثك 7

 هلوق مظنلا نم ارثنو الظن حيصفلا مالكلا يف ةعسلا ىلع نوكي لب مهضعب معز ا اردان

 ماجا ريغ مباصا ول يا « بتعم رهدلا لعام نكل او تبلع + كياصا م اهلا ريغول ء'الخأ »

 ٠ ؟يلعنامليا راوس تاذ ينعمطل وليا ينتمطا راوس تاذول ٌتاحلوق رثثلا نمو ٠ كباصا

 نم نيديلل ةيلح وهو راوسلا سلتال برعلا دنع ءامالا نال ةرحلا ةارمالا راوسلاتاذو)

 «يراصتعا هاملابناصغلاك ت 0 د« قرش ىقلح ءاملا ريشي ىل» هلوقءاماون( ةضا و ب
 وه ليقو٠ اًدوذشول دعب تعقو ةيعسالا ةلمجلا ناو هرهاظ ىَعوه لب هيف ريدقت ال ليقف

 ناك ربخ اهب ظوفلملا ةيممالا ةلمججاو ناشلا ريع اهمسا يتلا يا ةيناشلا تراك ريدقت ىلع

 نه ادثبملاو لوالا بيكرتلا نم لعفلا ف ذحل ”قرش وه ءاملا ريغب يتاح قرش ول هلصاليقو

 دقو طرشلا لمفل ةريلا قوش ىلف ةلج مث قرش يتاح ءاملا يغب وا ناصف رخال( لاكوألا

 ءاملاب قريش تغسا ءاملا ريغب تقرش ول: تدبلا: ىنعم: لداحو ٠ ةنيعما ةلمجي لعفلا رسفي

 ناصغلاو ءاملاب صغ قرش ىنعمو ٠ يفرشو يتصغ غيسا مبف ءاماب, تصصغنافيتصغتلزا يا

 ةاحبلا راصتعالاو صصغلا نم نالعف نزو ىلع

 ةيطرشلا نإ نع ةيطرشلا ول قرتفت اذامب س

 ولو وحن ةيدبك أتلا نأ لع اهلوخدب صحت وا يا اهناب اهنع قرتفت 3

 |متاص عم ردصملاب اهلي وأت دعا | نا عضوم يف فاثخاو ٠ ريثك وهو اوزافل اوربص منيل |

 مهربص تبث ول ريدقتلاو فوذحم لعفل لعاف هنا لي اعوفرم هنوك حجرالاو
 ديسملا لع نا ةلص لامتشال ربخلا ىلا جاتحي الو ادتبم هنا ليقو « حاضيا »

 لفملا ىفف امدقم وا ارخكم ردقيف فوذحم ربخلاو ادقبم هنا ليقو هيلا دشسملاو

 مم



 ه5

 ُط را عوتو الملا باو ا ةرقو نادم ىلع مازالالاب لدتو طرشلا عوقو ريدقت لع
 روبمخلا لوقل واسم اذه هي وبس لوق نا عب 1 موزأملا مدع بجوي مزاللا مدع نإل

 0 يا خا ىنعملا هذبم نو اكوقو ٠ هيفام نايب رم دقو عادتمال عادعما فرد ول نا وهو

 ولو ىلإ 2 1/ انلوقو ٠ لبقتسملا يف طرشلا اهمال نا:سكع ىضاملا يف طرشلا اهنوكب
 اذا يا لا عراضملا ىلع تاخد اذاو انلوقو ٠ يناثلا اهمسق يف يرت ا نا ىنعب تناك

 وأو يا ٠ ىنعملا يف ٍضام ظفالا ف عراشم ول دعب يفروزيف هترز ديز بروز وأ تلق

 ةيدراعو ٠ |رعم وأ هيحا « اء تعبت نرفع هلوق هئمو ٠ هترز يفراز

 , اهطرش ُط كاردنسالا فرح لخد نا حصب نا يااهدعب كاردتسالا ة هذه وأ

 يحجي 21 كل ديز ينءاجو) لوس نا ولا

 لفل يف 0 يا نا ىفع تناك اذار 5 طاع لف

 'اهدعب ذئيح مقو اذا اهئاو لبقتسملا يف طرشلل فرح نركب بنا يع

 اومددل ًدغ اوصخ وا نيذلا ذيمالعلا فخيلف كلوقك لبقتسلاب لو م لعفلا

 انئوادصا يقعلت ولو»هلوقك لابقتسالل صلخلا عراضملا لعفلا و ,ا نوف 2

 الا ايلي الا جرأب التم صنخت اهنكل : مز الول نال ٠ « ايوب دم ظ

 ماقول يا ماق ديزولوحت مسالا دعب رهاظ هرسفي فوذحم لف لومعم وا لعف

 هتبرض [ديز تبر ول يا هتبرض اديزول وحنو ٠ ماقديز
 اهقح نم ناك امو يلقب ليقشلا ايلف: نان ىسماوا لامعا لا معا ( حاضيا )

 دعب انا صا نتقلل وأو 0( مدقملا 0 هلوبق تخوف هب علا درو هنكل كلذ

 « اًهدع نركت ولو ركل قل . ؟ربظمالا كوجارلا كفاي ال » رخالا لؤقو « انثوم

 هسمو رعشلا يف مهضعب هزاجاو .٠ .ةغل ىلع درطم اهب مزجلا نا مهضعبأمعزو ٠ يضاملا

 حيجرالا وهو ةرورمضلل موزحن وه ليقو , افي كفك بارعالا يح نا يلع جرخيو
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 .اذاو روكذملا لثملا يف ؟ نيعبثم اراص نييفنم ّلَع تلخد اذا اهنا شو ول ةدعاق ىلع ءانب.
 اذاو كتمركا الو ينثرز ال يا كتمركأل ينئرز ول وحن نيتبشم اراص نييفنم ىلع تلخد
 همد قيرأ نمو مواوحن ًايفنم راص تنثملاو اًعشم راص يفدملاف تنلف يفنم ّط تاخد

 ءافثنال نال ٠ لتقف نم'وي مل يا لعقي مل نمآول وحن سكعلاب و همد قري ملو نم 1يا

 طرشلا هافتنا نم مزاي الف فوهلاو ةبحلاو ءايحلاو لالجالا ًابابسا بيبص نع ةيصعملا
 بيس ,ءايقل ةيصعملا توبقي ةيصعملا مدع وهو باوجلاءافتنا فوملاتوبقب فوخلأ مده وهو
 ءامللا ف وحلا مدعل ينعا فوحلا| مدع وهو وأ ىضتقمب يفنتنملا بسلا ماقم فوخلا وهو رخا

 ريدقن ىلع دبال هنال ققحم هناو باوجلا تابثال قوسم ءالكلا اذبف ٠:لالجالاو ةبحلاو

 ري رقعا اذه لغم ةيسول نوكتف هيظو رغب اسس ةفلخ نا قولعا وهو هيايسا دل 0١
 كلذ ىلع اهتلالد نال انه باوجلا ءافتنا ىعول لدن مل امئاو دقف وا طرشلا دجو باوجلا

 تفتنا اذا هنال ةيصعملا مدع ىلع ةقفاوملا موهفم لد انهو ةفلاخلا موهفم باب نم يش امنا ا

 موهغم مدق ناموهفملا ناذه ضراعت اذاو ىلوا فوحلا ددعف فوخلا مدع دنع ةيصعملا

 فرح ول نا وهو نيب رعملا نسلا لع يراجلا روهملا لوق داسف ربظي اذه نمو ٠ ةقفاوملا

 نييقيقح باوجلا عانتماو طرشلا عانتماا ذه ىلع نوكيف اضيا جراخلايف طرشلا ءافتنا بسب

 عانتمال اًهدتمت نوكي دقف باوجلا اماو يقيقح طرشلا يف عانتمالا نا هانركذ ام نيبت دقو
 ةيعانتمال اول يفءاشع نبا ةزاجع انزتخا اذهو' + هريغ بنس توبقل باث نوكيا دقو هلل
 اهنال هيلات توبثل هتوبث مازاتساو هيلي امل يداملا يف عانتمالا لع لدي فرح اهنا يا

 هلوقو طرشلا وهو وا ىلب يا هيلي امل هلوقف ٠ ةروك ذملا وا يف ليق امم اهريغ نم دوجا

 تلد ورم ماق ديز ماق ١ تاق اذاف باوطا وهو طرشلا يلات ه١ هيلات توييلل

 مايق توبشا هتوبث امزاعسم هنوكب موكحمو ىفاملا غي هئافتناب موكحم ديزمايقنا لعول

 *فرح ول ئهف هب وبدس ةرابع اماو ٠ نيعقاو ريغ باوجلاو طرشلا نوك رثك الاو . ورمح

 طرشلا هريغ عوفول هلوقب و باوجلا عقيس ناك امل هلوقب داراف ٠ هريغ عوقول عقيسناك ال
 مل هنكل هريغ عوقول .هعوقو !راظتنم يضاملا يف ناكأم لع لدت ول نا هذههترابع ىنعمو
 لصحي ناك باوجلا عوقو نا لع ةقباطملاب لدت ول نا دارملاو ريغلا كللذ عوقو مدعل عفا



 ا
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 يتلا هو نإ ىنعبو ٠ يضاملا يف قيلعتلل يتلا يثو ةيعانتما نامسق ج

 ظ ةيعادشمالا ول ماكحا كا
 أ

 ينترزو وحل ىضامملا ف لعفب ف قيلعت َط لدن ةيعانتمالا ل نأ ج

 أهديدح يف ليق ام دوحاو ٠ ةرايزلا لعفب ماركألا لعف قيلعت لعول تادف كتمكا

 هيلات توبشا هتوبث مازاتساو هيلي اذ يضاملا يف عانتمالا ىلع لدي فرح اهئاوه

 عراضملا ىلع تلخد اذاو ٠ مزج ١ 1 د ا اذهب يو

 . يذاملا ىلا هتفرص

 ىنعملاو انلغم ا اماوح وهو يا لعفب اهطرش وهو يا لعف قيلعت انلوق ) حاضيا (

 مزايف يضاملا نامزلا 2 طرشلا نومضم لوصح 1 باوحلا نع لوصح قيلعتل اهنا

 0 هال عاما انركخ اطرش نك مزلي و اهباوح لاوصح اهطرش لوصح ريدقل نم
 قلمي ال لصاحلاتباثلا نال بايالل لب يضاملا يف قيلعتلل نكت ملو الصاح باوجلا ناكل
 باس هأ ناك ءاوس ظطرشلا عابتمال م هنوك مزاب الف اهباوح أماو اهانعم نع جرخشف

 نوكب نا هيف رثكآلا معز ٠ طرشلا لمف عانتما عم اًنباث نوكي دق هنال الوا طرشلا ريغ
 رخ ١ ببس هل نكي مل ناف اهباوج اماو امئاد اهطرش عانشما يضعقتث ول نا لصاحلاو ٠ اعنثم
 تناك ول كلوقك هببسم ءافتنا درفنملا ببسلا ءافتنانم مزاي هنال هعانثما مزل طرشلا ريغ

 سمشلا عولط نعب بستم راهنلا دوجو نا يفخي الف دوجوم راهنلا ناكل ةعلاط سمشلا

 هعانتما مزاي مل طرشلا ريغ ببسهلناك ناو :راهنلا دوجو ىفتنا سعشلا عولط ىفتنا اذاف

 دوو نا يخي الفا دوجون ءونضلا ناكل ةملاطسمشلا تناك و كاوتك طرشلا عادتمال
 دوجوا ًاصاخ اًببس سمشلا عولط سيل يا طقف سمشلا عواط نع بستم ريغ ءوضلا
 ءوضلا نالخملا ىنعم نود ف هيلعو سعشلا عولط ريغ نم ءوضلا دوحو لصحي دق ذا ءوضلا

 وأ ناف هصعب ل هللأ في ملول ككيمزلا 9 هلوق هلثمو سهشا| عولط ىفثنا ناو دوجوم

 فوكلا توبث عم ةيصعملا توبث مزاي ىتح طرشلا ءافتنال باوجلا ءافتنا ىلع انه لدتال
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 ئاف دي ز ّئا . دبل عمه هلف الا دحا نمام ٠ ورمج وا ديز يطصا 0 ”يلع بخلاف

 كمع نباف كيخا نيب أتفقو ٠ ليخب كوخا نكلف ميرك تنا ٠ انيلع ءالولا هل ورع
 : ليامابرغا

 «ةزئؤصالا انينب ىتح اننوباهت متناف ةاكلا ىتح ؟انرهق »
 « عفاس وأ ةويَم مج نيب ام مهتيار خارصلا أوععماذا موق «

 (بهذ توكسلاف ةضف مالكلا ناك اذا )وهو روهشملا رئاسلا لثملا اذهيف طسبتو متسونا 7
 - ِء

 لع توكيبلا ليضفت هب داري نوهشملا لثلا اذه. ترابي رال لوقا 0
 ةلاحيو ٠٠٠ ماقم نود ماقمب دكيقم لب ٠٠ هقالطا لع سيل كلذ نا لع ٠٠٠١ ملكتلا

 َتوم وأ - ٠ ةراسخ وا ٠١< راعاهيف توكسلا تاماقم مالكلل نالجا *: هل
 نم همالكه ذقنا نم لثم كلذل برضا +٠٠ ةايحوا ٠١ ٌجروا ٠٠ رخن اهيف مالكلاو

 مالكلا نم ريذحتلا لثملا اذه نم دارملا ع ٠ ٠. فئحلا هيلا همالكترج نمو ٠٠٠٠ توملا
 فصت م ٠٠ هلئاق لع دصقلا ىوتلا الإو ٠ ٠ عفانلا مالكلا نم ريذهتلا ال ٠٠٠ راضلا
 قالغا هناي تميكلا فصتو ٠٠٠ ٠ ناسللا ةيلح تماصلاو قطانلا نيب قرافلا هناب مالكلا

 يغني تاماقمو عضاوم تمصلاو مالكلا نم لكأ ةصالخلاو ٠. ٠ ناسالا سبحو مفلا

 - ٠ ال ربدتلاو اهيلا هبنعلا

 لصف

 ظرشلا يفرح يف

 طرشلل قرح 5  س

 رو( نوثلا نوكسو ةرمحلا كب)"ثإ نافل
 اهكح وه امو يضتقت اذامو نا ىنعم يف لصالا امس

 1 دقهيضتقت أمو اهكح ٠ طرشلا عوقوب عطقلا مدع اهيف للا ٌّ

 اهيف لصالا وه امو ةيطرشلاول امسق © س



 ال

 اوفلح مهقدصت ال ٠ اوبهذت ال وا اوبهذا ٠ رثكأ وا اباب نيسمخ وهلا يف هثملع . عضم
 ىلع وا قتلا لع تناوانا ٠ مرفنتسي مهيلا ثعب وا هموق يف ماشه ىدان ٠ اوفاحيملوا

 ءاوش فيفص ٠ عظم نيب ام ملا ةاهط لظو ٠» نالجروا لجر رادلا يف ناك ٠ لطابلا
 هي اما ٠اًنهاك اماو بهار اما نك ورمع لعاماو ديز لع اما سردا« لكم ريدق وا

 ٠ ورمع دنع اماو ديزودنع اما لاملا + ورم اماو دي ز اما ءاج ٠ توناجلا يف اماو رادلا
 0 ةعطقنم ما يف ةلصتمأ يلب ام يف ما ىلا رشا 1

 قودتصلا يف كلامأ١ تممذ ما تحدمأ يبلابا ام اصعب ما هبرض فيسأ يرداام

 له ٠ ينعضغبا ما ينتبحأ أ <يلع ءاوس ٠ -ندلا يف مأ كرمخ قزلا يفأ ٠ كيبخا لام ما
 هنا صخ# يل حال ٠ رحلاو دبعلا دنع يواستي له مأ رونلاو مالظلا كدنع يواسني

 - .هارتقا..تزولوقي ما هيف بي رال.٠.ةأرعانءا لجر

 د0 ل اذكر ادد[ رح هيفا نيمتل ان ىلا وةقطاع كل هيف ليست اهيىلا نشا : < ه4

 كلذ امييف عنتم وا فطعلل نائيعتن ام يف

 ااا الا ال اني لفتت ال كل انعم نه ذأ ١ سلوب نكل رطب ماين
 كاكا نكلو (ملأع كوبا ناك ام ٠ يئانخيوب ىفتيي كورا نكلا سأب يذب تناءام.»اضونيولب
 دانك اله » هليلاب ىف ! لب ةوبدك ام ٠ ىلوتو ب نك: كلو لضف, قد اذ احيمن

 نوضرعت لب متم ادحا ظنه ٠هريغ لب باتكلا اذه ًارقث ال ٠ ةعستب ال شورغ ةرشعب
 الو كوبا ءاج ام ٠ لبقم ودعلا ال بحلا لعل ٠ رعاش لب ال بتاك وه ٠ نيلهاج انع
 ماق ٠ مظل ال سادلا نيب لدعتل كاع ]و٠ :اعظبم الوب اعرسرال نيطآللا اوشن, : كولا

 ةخرأل ةوبقل تين ٠ ورمع ال دي زاب ٠ مب ل ورمع نكل ديز

 هبنس ركذاو ةيلاتلا تارابعلا يف عقاولا طلغلا حلصا 5

 ٠ راتيسم مازراب ريعملا.١ يعتلصو وا ينترجمأ .يلابا تبل + ل جر .ال دلاخ تام

 كيسردص حرشني و يناي يذلا ٠ ايكر ما ايشام بهذا ٠ نيرطس ما ًارطس يللا تكلا

 ' اعقل اوس ٠ نىشلاب كيطت 6 هئيحم ينوشنب :ىيوصلاب يلا بنك + كوخا
 نم ركتي حربي ل اديغ ةئيغض مل ترم يلع لب المر ككيب له ٠ ماواسن

 ودعلا قفتا ٠ كوخا بهذي وا يتات تنا ٠ ميرت مت ليخب نيلجر تبكص ٠ هعجو وا هملا



 سس علل

 اي

 الو "رمح لب فيز تب رضأ لاقي الف مابغتسالا ذعب لبيب فطعبال 7 (هيبنل)

 زسالاوا'بابثالا فب لب ىلا ا تمض اذا يضرلا لاق” .ارهع:لب اديز تبر لق

 وا باجيالا كلذ ىلا عجري ال ينعف ارمع لب ال ادبز برضاو ورمع لب ال ديزماق وحن

 ناو تبثي نا لمتحي هنع توك.ملا مح يف دب زءايق ناكل الب 'يِجت لولو ورمعل هتلثاو
 ٍترضا لي اديز برمغت ال هانعف ارمع لب ال ادنز برضا كلوق:يف اذكو : تغيب ال
 رمالا عم نيكل ناو ديز برضب ارما تاكد نا لحال ةروك ذللا ال اللولو ارخغ

 يا لب ةدئاز تسيل اندم ام لب لبق ةعقاولا ال نا يف صن اذه همالكو * ديز برب

 ةدئاز كلذ لثم يف ال نا معز نأ فالخ وهو اهدوجو لبق نكي قىعم 0

 ريغو ةفطاع ريغ اهنا ديكوثلاب دارملا ناب معازلا اذه نع باجي اممرو ٠ بارضالا ديكاتل .
 عا هللاو ٠ !ملبق امل ةيفان اهنوك يفاني الف اهدعب امل ةيفان

 ٠ اهب فطعلا يف طرتشي اذامو ةفطاعلا نكل ىنعمام س

 نا ١ طورش ةثالث اهب فطعلا فيس طرتشيو كاردتسالا اهانعم ج
 اولاب نرتقت ال نا ل درفم اهب فوطعملا نوكي نا ؟ تن و ١١

 اًرمع نكل ادي ز برضت الو ورم نكل ديز ماق ام لوقتف
 يرق "رم ام لع اهدعب | هدض لعجو ابلبق ام كحريرقت نك ةدئاف ( حاضيا )

 ماق وحن باجيا اهمدقتي نأك ط ورشلا هذه نم طرش دقف ناف ٠ يعدلاو يفنلا دعب لب يف
 ققختال ءاقرو نبا نا » هلوقك ةلمح اهولعت نكل يفن اهمدقني وا مقي مل ورمع نكل ديز

 ”ورمع نكلو ديز ماق ام وحنواوب نرتقث وا« ”رظتنت برحلا يف ”هنعئاقو نكل ٠ هرداوب
 ىلعفاالخ ورمع نكلو ديز ماق ام كللوق بارعا يفو ٠ ءادتبا فرح لب ةفطاع نكت مل
 نع واولاو ةفطاع. ريغ سيكرتلا اذه يف نكلا "را روهو اكللام نبال اهبجوا ةعبارا نارنا

 ورمع ماق نكأو ديز ماق ام ريدقتلاو اهعيمجيح رص ةلمح لع اهضعب فذ ةلمح ةفطاعلا '

 رم م يفنلاو باجيالا يس هل فلاخم درفم ص !يرقف فيطعت ال واولا نا كلذ بدسصو

 ورم متيإو دي زءاق لوقتفكالذ يفاهفلاخت عم اهلل اهفطع زوجييف نيئفطاعتملا نيعاجلا فالغب
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 ٠ لظعل ال لدعتل يا اظن ال كيطعا وحن الب
 اهانعم وه امو ةفطاع ل 0 عه نس

 دس 0 برضا 0 1 أهمل ناف أهانعم أماو درهم اهات ىم كلد 2

 محملا ةلازا تدافاو بارمخالا كلوا دس لب ديل دق تاجرا ارتب

 قف أهمدقت كنلاو 5 اهدعب | هلعحو 4ع رك ريصي ثسحن البق اع

 ا ادل] تناك ومع لب ديز مشل وحن ىحن ىأ | ؤرمع لب ديز ماق اموحت

 اهدعب امل هضيقن تابثاو هلاح لع اهلبقام ري رقث تدافاو
 ةلمج اهالت اذا هنال ةفطاع نوكتا اهيفطرش وهو يا درغ. اهالت انلوو ( حاضيا )

 ااردأ اكيع دقو“ حيحصلا ىلع ةفطاعال ءادتبا فرح تناك ةيلعف ما ةيعما تناك ءاوس

 "يب دلو وه لب هأبأ دي ز ىدع اولاق وحنو قحلاب مث ءاج ب ةئح هب نولوقي ما 0 ايلاطبإ اما

 دلو وه لب كلوقو ةنج هب مهوق هب لطبأ بارضا قملاب مءاج لب هلوقف ٠ هيباب
 ضرغ 1رم ا ءلاقتنا اماو ٠ هابا ديز ىدع هلوق لطبأ ها تا هيبأب 3

 ٠ اذه نم ةرمت ف مهب وأق لب نوملظي ال مهو قلاب قطني باتك انيدلو وحن رخا ىلا

 هداف انلوقو 9 ايندلا ةانكأ نورث وت لب ىلصف هير مسا دو ا حلفا دق وحنو

 ريصي و اهدعب ام بلطلا وا رابخالا هجو لع هب موكحملا توبث لمجت ياللا محلا ةلازا
 نام را ليقو ٠ بارضالا ىنعم اذهو ءىذب هيلع جي الف هنعا توكسملاك ايلق ام

 ام كلوق .ينف هنع توكسملاك بجوم ريغ وا ناك ابجوم ل والا ملا لع تارمألا
 نا لمتحي هنع 0 ءيجلا مدعب كير ع محلا نا تدافا ورمع لب دب ز ينءاج

 عم تالذك ادالا نآك 6 ءاح دق تر وكيف عصب ال لمد و ءاج ريغ نوكيف حصي

 نضابان 4 ح تيشت يا خلا هلا 0 ابابق م ريرقل تدافاو انلوقو 8 باجيالا

 ديز ماق ام كلوق ىفف اهدعب ال رساوا تابثا نم هدض لءجو يهنوا ىفن نم هلاح

 وزرهع لس ديز مقيال كلوق يفو . وردعل تدشمو ديز لزرع ىف ام مايقلاف ورهع لب

 ورمع نم هرودصب رومأمو دي ززم هرودص نع يهنم ,ايقلاف
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 ال كوبا ىناو ٠ رع ال ادي ترضاوحن ءاذز لآ تااوا صامد

 قدصي الدهس ا 0 اهاقلم اعدم نر ا ّ يحك نبا ال يِ خا نباايو كوخا

 لاعاد وطعم رك نرتقل النا 3 3 ءا ال لجر ين ءاج وحن 8 اء امهرحأ

 ورم لب ال واورمج الو دن ز ءاجام

 ديز تلق زوجيف اليو أتواو يأ ادرفم اهب فوطعملا نوكي نا انلوق ( حاضيا )

 كرا اياوقو . مسالا يف بأ رعالا نم امل لحتال هلج اهب فمي الو ٠دعاق ديز ال مئاق

 اهفتسالادعب مقن الو لهج ابا ال ركب ابا هللا محر وحن ءاعدلا هيف لخدي و يا رما اهمدقتب
 هل دارملاو ١-2 تابثا اهمدقتي نا انلوقو ٠ يعنلا دعب الو ضيضقتلاو ينعاو ضرعلاو

 مئاق ال دعاق 000 وي الف ءانثتسالا جرخيف انلثم اك ةلجلا م رصب هيلع لوادملا

 كد هال عولل هعيجوا اهااهس نقي نال ةعوشوت ١ تايثا هنا عم
 نوكل. يفنلا ًاتمضتم ناك ناو وئاجنورمع ال دي ز عن ا موق اءاو ٠ هنع هتيفن دق ءيشل

 فنراف: 0 | ال لجر ينءاج اناوقو توبقلا عانمم ءاال عانتمالا توبث مالكلا لوادم

 ال هناف لقاع ال لجرب تزرع وا لجر ال دي ز ءاج كلوق فالخب ةارءالا ريغ لجرلا

 دي ز ىلع قدصي لدرلا منا نال يا نيدناعتم ريغ نيفطاغعتملا نال الب فطعلا هيف زوجي

 و لب.ال دي ز ين ءاج ليق اذا يا فطع فرب نزدقن ال كترااكرقلاا لفاع ىلعو

 ورمع الو ديز ءاجام ليق اذاو ٠ ةفطاع تسدلو اهلبق املا ادر اهب ىتا الو لب ففطاعلاف
 ال لمج نم رخآ امناملاخملا اذه يف نا لع - ىننلا ديكوتل اهب يتاءالو واولا فطعلا فرو
 يفنلا مدقت وهو هيف ةفطاع

 مسا لع اهب فطعي م« لما م ما َلَع.الب فطعلا ءارفلا زاجا 7 ( هيبتت )

 71 ل 20 52 ؟ ”مئاق اًرمعاال نيب ز لعل لوقتف

 تالخدا كلذ تدصق اذاف ٠ ل ورمكو ديز ماق لاقي اك ركب ال ورمع ال ديز ماق

 هيلع فوطعملا فذحي دق  يفنلل ديك أت يف امنا الو ةفطاعلا يه تناكو رركملا يف وأولا



 ا
 20 ا ل حس

 كشف املوط ىلا رظن م ةدحاو ةليل اهناب هتليل نع ربخا هنا ىنعلاف ةعطقنم اهتردق ناو
 ال ما ةليل يف تس يف له كش لع *رقشا وا برسغاف ةليل يف تس اهناب كشلا دعب مزجل

 نوكيو داحا لبق ةردقم ةزمطأ نر الف اذه عاطقنالا ينعم و 0 مهفتساو برضاف

 عاطقنالا ترم هجوا انه مأ يف لاصتالا نا ىلَع ٠ اًبجاو سيل ادتبملا لع داحا دقت
 2 116 مأ تلمبج اذا هع اًربخ شادن نوكي ادعبم ريدقأ ىلا جايعحالا نم هتمالسل

 هَ ع ٍِء .

 عقت كت مأ نا ؟ هنايب مدقت 5 ٍط ا ما لب ال اهنا وحنيف رز كلذ: كح وا 3

 شيعلا لع له مأ ٠ مرهلا نم ىجنم الو يرعش تيل اي ».هلوق يف ةرهاظ اهتدايزو ةدئاز

 ةلحو ةدئاز ماف هيلعو محا سنا َّط له يرعش تيل اي لصالاو « مدن نمسا كعب

 يرعش تيل اي يا ةلعاف ىلا فاضم ردصم هنا 3 يرعشب ىطن لح ف شيعلا َّس له

 يف اهنأ ليقو. ٠ تباث' هريدق: ابوحو فوذخم تيل ربخو ماهفتسالا اذه باوج ىلع يا
 1 ماهفتسالا اذه باوج يولعم يا يروعشم ىنعع يرعشو تيل ربخ عفر ل

 ديفت اذامو ةفطاعلا ال ىنعم وهام س

 .اهبفوطعملا نع هتفن ام هيلع فوطعملاتدثت اهنا اهتدئاقو ىننلا اهأنعم ب

 ' ٠ ورمع ال ديز ماق وحن

 لل فرم ع يقتو هيلع فوطمملا نب 2: ءايقلا تحتاناربا ىرحالا( حاطيا)
 فرط يا ابان امكعكحلا رصق امن ئافورصقلا تباودإ نميقاسملا ءاط دنع فو هاب
 رعاشو, بتاكا هنا دقتعي نم َلَع !در.رعاش ال بتاك ديز كلوقلك .دارفا رصق اما هيلع
 رصقلاب دارملاو ٠ لهاج“ هنا دقتمي نم لع اً درلهاج ال ملاع دب ز كالوقكبلق رصق اماو

 روصقملا هل لاقي مدقتملا»و صوصخم قب رطب رخالاب ةفصلاو فوصوملا نم لك صيصخت
 ريغ ىلا روصقملا زواحشب الف ًايقيقح ناك نا هنا هانممو هياع روصقملا هل لاقي رخاتملاو

 ناوطقف يشلا كلذ ىلا هياع روصقملا زواحتي الف انا نك !ناوا“ الصا طيلغ روصتملا
 هدقتعا يذلا كارتشالا عطق دارفالا رمع#ب دارملاو ٠ هريغ ىلا هزواحتي نا نكمي ناك
 . يلاعملالعيف كلذ ليصفت فرعتسو بطاخلا 2 باقي هلا كلقلا رسقب دارملاو  بطاخلا

 الب فطعلل طرتشي اذام س



 "مه

 ماهفتسالل لب ةيوسنلا ريغو نييعتلا هب بولطملا ماهفتسالا ةقيقح ريغل ةزمجب

 اذا ةثلاثلا ٠رديا مهل لبيا اهب نوشطبي رديا ملما اهبنوشي لجرا مهلأ وحن يراكنالا

 كيسوتست له ما ريصبلاو ىمتالا يوتسي له وحن هزمهلا ريغ ماهفتسا ةادأب تقبس
 لبك بارضالا اهانعم نوكي و ملا يوتست له لب يارونلاو تالظلا .

 نوكي ال كيسا ىنعملا يف ءاشناب سيل يذلا يا ضحلا ربخلاب دارملا (:حاضيا )
 بذكي لب انلوقو ٠ ىقيقحلا ماهفتسالاو ةي وستلا يا اهركذ راملا نيتزمهلا ىدخاب اًقوبسم
 دعب ؛!, نيعقن ابئاو ٠ هنم بجمتلاو نيبر هذلا.بيذكتل راكنالا هنم دارملاو يأ لأ هب

 خا لجرا محلا هلوق ىنعمو ٠ هدعب عقن ال ةلصتملا ما نال ةعطقنم يراكذالا اينانأللا ١

 : مهنكاما يف نونباث مهف اهب نوشطبي ديا مل لب اهب نوشع لجرا مهل سيا يا يفنلا
 ةران اهنا ريغ املاءهتسا عيمح يف اهقرافي ال ىنعم وهو كيسا لك بارضالا اهو |

 كيسوتسي له ما نئاخلاو نيمالا يوتسي له وحن يف كك ماهفتسالا نع ادرج هل نوكت
 ماهفتسالا لخدل الإ و اهفتسالاع درحلا بارضالل هيف مأف لب يا صالخالاو ِائرلا
 لوقك كايا بارضالا عم نمضتت ةراتو * هل ىنعم ال هنال عونمم وهو ماهفتسالا ّط

 يف هناك ٠ ءاش يهأ لب ك١ ءاش ما ”لروال اهنا ٠ حابشا هل تحال دقو برعلا ضعب

 0 اهيا برضاف ةريغص اه ار اهتم برق املف ل ابنا دقتعا اهنع دعا لاح

 ءاش ما ”لروال اهنا هلوق يف ادتبملا اوردق اذهلو درفم َلَع ةعطقنملا ما لخدت الو ٠ ءاش

 : ةلجلا لعالا لخدي ال ادعبالا فرحو ةيئادتبالا لب ىنعب نوكتف ءاش يه .ما كيسا

 ابلبق امج اهدعب ام عطقنيف نيتلقتسم نيثامح نيب ابعوقول ةعطقنم ا ليق اغناو

 ”سادس ما ”داحا » هلوق هنمو عاطقنالاو لاصتالل ةلمتحم مأ درت دق !(ةيك

 ةليالا لاطعسا هنا ىنعملاف ةلصتم هيف ما تردق ناف « يدانتلاب ةطودملا انتم بل ٠ داحا يف
 ذق نوكيف اذه ىلعو ٠ نييعتلا لطف ةدحاو يف تدمح تس مآ 1 اا

 ىلع داحا وهو ربخلا ْيدقت نوكيو سادس ما داحا ألصالاو داحا لبق ةزمملا فذح ''
 ةزمهلا طرش نال سادس عم ماهفتسالا يف دوصقملا وه هنوكل اًبجاو انتاييل وهو ادتبملا
 ءرم كر خ  لداعملا ما يلي و اههدحا نييعت بولطملا ني رمالا دحا اهيلي نا مآل ةلداعملا
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 باجت امنا ماهفتسالاةزمث دعب ةعقاولا يهو باوجلا قحمست ىتلاةلصتملا ما نا لعاو ٠ هتب رض

 < كوعفملاك ا لجفلا تاقلعتم نم كلذ ريغوا ازيخ واازراك ءاذعم هلع لوكلل نييعتلاب

 باوجلا ف ليق ورم مأ كدت دن ل اق اذأف الب الو معلب تاو اهوحنو فرطلاو

 ديفي لب اهدحانييعت نم ضرغلا ديفي الهنال معن الو ال هيفلاقي الو ورمتليق وأ دي ز
 معلب باوحلا ناك نا نييعت نود اهدحا 0 الب باوجلا نك را امهنم ىف

 أب فطعلا نوكن نأ بجو ةي وتلا ةزمه دعب فطع اذا ماشه نبا لاق ( هيبنت )
 ةيووستلا نال تككم أ كا "ىلع ءاوس لاقي الف وأب فطعلا ساقلا ين زو الو

 وأ نيئيشلا دحال ,ةعوضوم وا نا تفرع دقو ؟دعاصف نيئيش يضتقن اهنال كلذ ىلأت
 مالك نم ءاج امو ديدس ريغف اذك وااذك ناك ءاوس ءابقفلا لوق اماو ٠ ءايشالا

 تلخد اذا ءاوس ةظفلو باتكلا 5 يف يفاريسلا لاقو ٠ذوذشلا نم ناكمي وهف مهريغ

 0 06 ادا تكفل تيعذأ لع ءاوس كلوقك اهدعب مآتمزل ماهننسالا بفلا دعب
 هدف وا ترف "يلع ءاوس 00 ا رخالاىلع اهدحا فطع مابفتسا ريغأ نالعف ءاوس

 هس ذوذش هيف نوكي الف مثريغو ءابقفلا لوق ةحصب يغقي رص صن اذه هلوقو ها
 ل ! 102 تاق اذاف ةازاحلا ىنعم ىلع لوم ءالكلا نا لع هددع كلذ هيجوتو ةيب رعلا

 ا! ؟ارش نوكي الق هيلغو ءاونم لع اميف تدعق وا كف نا ةريدقتف تادعق وأ

 كدوعق وا كمايق يلع ءاوس الو اوس 2| دودق ىا اماني دقعلا ردنل ذآ ادننم الو انو

 نيكشلا دحال 0 ما نا ٍلعاو ءاوس نارمالا هريدقن تودع ءادعف رك ءاوش

 ماشه نب ,ا لاقو 1 عا هنئاو ٠ رخالا ححصي ءاوس دعب اهدحا ححصب يذلاف وا لثم

 الب وا معتب باوجلا ناكو سايق اهدعب واب فظعلا زاج ماهفتسالل ةزمحلا تناك اذ او ضيا

 أ امنسلاب تبجاناف ال ما كددع اهدحاىنعملاف ورمع وا كدنع دي أ ليق اذا هنال

 بولطملا لصحي اذهب واهدحا 1 هيلع قدصت هب تدحا يذلا نا ثيح نمّدداي زو باوج

 ةءطقنم مأ نوكت نا

 ال ىتوملا ةمايق وحن ضح لا .ربخلاب تقبس ذا ىلوالا روص ثالث يف ج

 تقيس اذا ةيناثلا ٠ نويرهدلا اهب بذكي لب يا نويرهدلا اهب ب'ذكي ما اهيف بير
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 هنال بيذكتلاو قيدصتلل لباق ةي ولا ةزمه دعب ةعقاولا ما عم مالكلا نا يناثلا

 ه4 ةمقح ٍِش أمعم ماهفتسالا ا كلذك ماينتسالا ور 50 5 مأ تسبلو ربخ ٠

 ةعقاولا مأ نا ثلاغلاو ٠ ءاشنا هنال ابذك الو اقدص لمتحي ال باوج لا جاتجي بلاغ

 اق نايكي ال نيعلجلا نا غبارلاو ٠ نيتلملا نيببالا عقثال ةيوستلا ةزمه دع

 ما انعزجا اتيلع ءاوس كاوق يف !؟ نيعيلمف فكانوكتو مدقل !؟ نيدرفملا لي وأت يفالآ

 : ”مقاو نالا وه مأ ءان .يتومأ ** اكاد يىئدقف دعب ىلا تاسلو» هلوقك نيديعااو از
 متنامأ موتوعدأ 3 ءاوس رح ةيعما ىرخالاو ةيلعف هادا كين 000

 نيدرفملا نيب عقث نا اهيف يلاغلاف ا ردد مأ اماو ؛ نونبأم

 هلع عملا نركل لكلا اها ل أ ال ام امهنيب ظسوشي و

 طرش ترا كلذ نايب و ٠ دبنملا ره هع لوئملا نوكل هيلا دنا اماو هلآ 0
 يلي و اههذحا نييعت بولطلا نيرمالا دحا وهو هنع لوئسملا اهيلي نا مال ةلداعملا ةزمهلا
 رع مسينتسا اذافن ةنيست كلل ام رعالا لواوت .عماسلا ميغيل رخالا لداحلا ه١

 ريغ ميغ الرمل اكل - تش ناو ورم م | مئاق دب زأ تاق ربخلا نورد ادكملا نيش

 ادعم نع تمبفمسا اذاو ٠ ٠ تاق ورمت مادي زأ لوقتف هنع لو

 ١ | مئاقا لوقتف هنع لوكس زيغ'هنال 0 ز ترخا تئئش ناو دعاق ما دي ز مثاقأ تلق

 نيعيلعف نانوكتو نيدرفملا لب واتيف عسل نيدلج نيب عقثو ٠ اذه يلع سقو ٠دي ز دعاق
 هرسفي فوذحمب ةلعاف يه لعج لع « + 0 يل داع مآ ترد ا تاقفا» 01
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 بثتع عش ا راد تنك ١ناو يردا ا كك رم ا 0 هلوقك نيتيعساو ٠ -0 ترس

 نيوتنااو مآابةتسالا م 2 زوم اك لحالاو )»ع - ل ا 6 0 نيا ْ

 هن رثكل ارايعخا ر :'اح ةلدتملا ما لبق ةزهطلا فذ> نال ةرورمذ ال ليقوةرورمغلل امهنذُخغ

 الو ةليبقلا ةدارا لع فرمعلا نم عوامم هنالف ثيعش نم نيرونتلا فذح ماو ارثنو اظن

 نعلجلا نيب اضيا عقتو ٠ نيرابتعاب ريكذتلاو ثيناتلا ةياعر زاول نبا بم صاللا نا

 نوقاخت هرسفبإ فوذحمب العاف منا لعج ىلع نوق ااا نت ما هنوقلخم هنأ و نيتفلعخلا

 هيف كثي مع ماهفتسالا د نممسالاب هنم ”قحا لعفلاب ماهفتسالا نال جرالا وهو
 ادي زأ وحن 5 بصنخلا حجر م نمو..٠ لياقف تاوذلا نعام و ددغ 0 لا وحالا وهو 4

 ا



 ادب

 ف لح ص لخدت ماهفعسالا ةزهه هيشل زم“ ةيوستلا هزه دارملا ) حاضيا

 ل اذا. نكل الوا ءاوس ةظفأ اهيلع مدقثل نا نيب قر الو. ردصملا وهو درفم لي وات

 .ما انعزجا اك ءاوس لكلا ةلمخا نم لواوملا ردصملل 0 0 كيلا ءاوس ةظفأ

 ردصملاب ةلملا اهيف لوو يلا عضاوملا نم انهو . انريصو انعزح ل ءاوس يا انربص

 قرنا 1 رخاوم ادعت هب وسلا ةزهه كعب َّ كل روما لوق ُُ ءاعب كباس نودب

 يلابا ام يا تقا'ما تيضما ييلابا ام مهلوق ةزمهلا ىلع ءاوس ةظفل هيف مدقتت مل ام لاثمو

 ةزمك اناوقو : كنتماقاو كءمضم يملابا 4 لوقتف اسفل يبلابأ ىدعتنو كتماقايو كيضع

 ناف ياب نييمتلا بلطي 15 ما عم ةيماهغتسالا يا نع ةينغملا ةزمحلا يا لما اهب بلطي

 5 كال ةاصتم نيعولالا ف ما تع امناو 0 يح ماو ةزدمهلا كلدمإ كدت ةيماهفتسالا ايا

 اماو ٠ ماب نيفطاعتملا نيب يا امهنيب الا قم إل نقو ةياولاب ناخالا وه ووضتملا نالف

 . ا نمدب الف نيفطاءثملا دحا يااهدحا نييعت بلط دوصقملا نالف يناثلا يف

 جراخ رمال تاذب اهتيمستف نيلصتملا اهيفطاعتم رابقعاب ةلصتم اهنا ما َلَع مهقالطا نوكيف

 ةدحاوةلك ةباذم دوصقملا ةدافا قف اتراص قح ةزمطاب تاصنا اند كاذب ثيعا اهنا .ليقو

 ىلعو اهبسفن ما يلا عجار هلع لاصتالا ناب لوالا لَ اذه حجرو ٠ يا ىنءبي اعين امهنال

 ما فيس ىقأتي امنا: هناب اذه ضروع نكلو نافطاعتملا وهو جراخ رما ىلا عجار لوالا

 3 وسلا ةزمه دعب يا لوالا عونلا 5 هب وسلا ةدافا ف ةزحبلل اهتل داعم ةلداكم 2

 اهيل أ ةزمبلل اهجلداعم ىعمو ماهفتسالا ةزمه كعب يا يفاغلا عودلا كال ماهغتسالاو

 ةزم“ كعب ماو هب رسل ةزهه كعب ما يا ناعوبلا نانه قراشو 8 ةزمهلا يلب 3 ليدع

 نا ًاباوح 0 ال ةي وستلا ةزمه دعب ةعقاولا ما نا لوالا هجوا ةعبرا نم ماهفتسالا

 ىهف ماهفتسالا نع اخ السيال 35 وستلاب احلا 1 لب ماهفتسالا 3 سد أعم ىنعملا

 هب وسلا ىنعم ُِف كارتشالل 3 وسلا اةراعتسا زاج اماو شعيب نبا لاق 3 ةراعتسالاب زا

 وا نييدلا مدع يف كدنعت لاب رعت اهدحا نييعت نع لأستا تاذإلا نارمالا ذا

 ترم امم كلذ ريغلو ىخيب وتلا راكتاللو يلاطبالا راكذالل راعتست ةي وتل ةزههلا راعتست



 هم

 يفنلا عم لماعلا ةداعا يناغلاو يهن وأ ىنن مدقث لوالا نيطرشب بارضالل وا “يحن زوجي
 ديز مايق ينن نع بارم ذا وهف ورمت ماق ١! لب ىنعملاو ورمج ماق وا دي ز ماق امون يهنلاو

 يهنلا نع بارسغا وهف ارم برعغت ال لب يا ارم برضضت ال وإ اديز برضت ال وحنو

 وا يعن وا ينن مدقت ط رشا يغب يآ[ 1طن تا ما مأ.ليقو ٠ ديز برض نع

 ىنعملاو ( ةيناع اودازوا نيناع اوناك ) هلوق هئمو كلذ تود هدؤروب اجاهتحا ماعلا ةداعا 53

 رهاظلا ىنعملاب اذخا ةيئاهتنالا ىلا ىنعممو ةيئاشتسالا الإ ىنعم وأ يقْأَت دقو ءاؤداز لب

 هلوق لوالا لاثم اب وجو ةرعم# ناب نيينعملا يف اهدعب عراضملا بصتنيو يارلا "ىداب يف
 تاك » هلوق يناثلا لاَعَمَو < كرا أ "الإ يا( ىتلا كرداوأ تعصلا كك ا

 دق نيئيشلا دحال 0 ةقيقحلا يف يش اهناكع م هلل نال ايت وأ ا

 ىنعم ةدعمتم وا تأت ليقو ٠ قباسلا مالكلا نم ديضعم ردصم لع الواوم اردصم تو

 أ 0 تن ناو:برضلا دعب شاع نا يا تام وأ شاع هدبرشأل ضاظ قل

 تفطع ا اهكلد اباسا لع وا نأو ايرقلا فرحا ىف ََط 00 : يذلا: لمفلا

 يف لاقي نا مهضعب نسحتساو ٠ طرشلا ىنعم يف فوطعملا لخد طرشلا ىنعم هيف ام ىلع
 هئب رضال 2 هتوم دقو ا اردقم ا يا ةردقملا 0 باي نم هنا اذه

 ةيوستلانا قحلاو اوربصت ال وا اوربصا وحن ةي وستلل ىنأت ليقو ٠ نكما لاح لك ىلع
 ةيوستلا درحم ديراو تلظلا 2 فاك هع تجرخ اذا ب باطلا ةغيص نم ةدافتسم

 57 هللاو يفاعملا نم كلذ ريغل ين نايا ليقو ٠ همدعو ربصلا نيب

 ما اميسق < س
 ةعطقنمو ةلصتم ترامسق 3

 ةلصتم ما وكل

 انيلع ءاوس وحن ةيوسنلا ةزمه اهيلع تمدقت اذا لوالا نيعضوم يف ج
 وحن نيبعتلا مأيو اهب بلطب ةقرمها بلع تمدّقن اظاىلاخلا انريش ماا ١

 قيقحتلا ىلع ةيماهغتسا ال اهيمسقب ةفطاع هذه عأو ٠ ورم ما رادلاهف ديزأ
 م1



1 

 امهدحا عطتال يافرصلا وا وحنلا سردت الو ًاروفك وا امن ! عطت الو وحن عيمجلا لمف
 وحلا نيب و روفكلاو مثالا نيب رئاد وهف نيعم ريغ دحالا اذهو اهدحا سردت الو

 مدعب يا هلدا نملعفلا مدعب الا ةدهعلا نم 0 الف اهدحا وهف هلعف امياف فرصلاو

 نا ةصالخلاو ٠ فرصلاو وحالا نم دحاو سرد مدعب و روفكلاو مالا نم دحاو ةءاطا
 ليقول هلا كش الو“ ةغللا سدح هقحابا دين بيكرتلا ناك اع ئهنال لخدت ةيهانلا ال

 0001 وخد لق ةنلبألا تاكل دافأ فرعلا وا وسنلا نررداو (روقك وا ان عطا
 عنتمي هناف رييختلا لع لخادلا يهنلا 9 اذكو ٠ يهنلا فرح لوخد لبق حابملا ذا دارملاف
 دحاو لك ذ خا يآ عيمجلا ذخا عننميف .اههرد وأ ارانب د يلا نم 0 وحن هيف را

 دحاو ذخامدعبال ا ةدهعلا نم جرخي الفا مه دحاوبفهذخا ام ييافاهدحا ذخا:ال ىنعملانال أمهنم

 را اطل هقول معقل و يدقعلاو هنكثلا يف ةحابالل وادورو ركي هنا لعاو ٠ امهنم
 :ىدأ وا نيسوف باق ناكفريدقتلا لاقمو ٠ ةوسق ةدشا وا رحملاككبلقنا كلوقهيبشتلا .

 لك حصي يا حابم رحملا نم ةوسق دشا وه امب وا رححلاب كباق هيبشت نا اههيف ىنعملاو

 امهنم لك حصي يا حابم تالذ نم برقا وه امم وا نيسوق باقب وندلا ريدقت اذكو امهنم

 " نال اضراملكتملا لاح نم دافتس:ماهبالاو ٠هددرت وهو ملكا لاح نم دافتسمن كشلا اماو

 نا مهف كلا هجو ىلع هل مالكلا ءاقلاو نيئيشلا دحاب ملاع ملكتملا نا لع اذا عماسلا

 مايبالايف ملكتملا نا وهو ماهبالاو كلا نيب قرفلا فرعت اذه نمو ٠ هيلع ”ماهبا كلذ

 الف كثلا ذيساماو ٠ عماسلا ىلع مهبب نا دصقي هنككلو نيئيشلا دحاب يا كلاب ملاع

 نراعقب يا ربخلاب ناصتخي ماهبالاو كششلا نا ٍلعاو .' هيف باترم وه لب هب اع ن 0
 عقب ةناف وا ياعم ةيقب نم اهاوسام اماو ٠ ىلطلا دعب ناعقي الو يربخلا مالكلا دعب

 مدقث ا بلطلا دعب عوقولاب ناصنخم امهف رييختلاو ةحابالا ادعام ٠ ريخلاو بلطلا دعب

 رهظي و هتايئز> دحا يف يلكلا ققح دصقي ملكتملا نال وأ عضو نم ميسقتلا دافتسو

 دصق اذا هنا ٍلعت اذه نمو واولا ىنعبب هيفاوأف لكلا ميسقل يف اماو يلكلا ميسقث يف اذه
 فرح وا لءف وا مسا ةككأا لوقتف واولاو وأب ريبعتلا زوجي هتايئزج ىلا ينكلا ميسقل
 وا هيف نيعتيف هئازجا ىلا لكلا ميسقن دصق اذا اماو ٠ فرجو لعفو مسا ةمكلا لوقلو
 ا هي وبي. نع لقن دقف لب ىنعي بارضالا انل وق.٠ لع وا ”لخ ”ني ج كسلا وحن
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 تاكا مهوقك ةيئادتباو ةفطاعو ةراج اهنوك كبس ةثالثلا ىتح ماسقال اخلاص عضوملا
 هبصنت ناو ىلا ىنعمي ةراج ىتخن نا .ىلع اهسار ضفخت نا كاف ٠ اهسار ىنح دكمسلا

 هينا فوذحم هربخو ادقبم وهو ةيئادغبا اهنا لع هعفرت ناو واولا ىنعمي .ةفطاغ اهنا ْلَع

 مدقن 57 اهاقلا هلعن قس ةلوق هلثمو ٠ لوك اب اع ىتح

 ةغلتاقلا ءاذدرت ىنمم كل ف

 2 عما هيف 0 ٍ ليقو ساطلادععب ةعقاولا يثو زيتا ١ ناعم ةعبسأ َج :

 لبقو ىلطلا دعب ةعقاولا قو ةحابالا ؟ ورمحدنع وا دي ز ددعةا وح ابلنق ام

 نا واإ* وحن ماهيالا# ومنلا وا فرصلاٌسردا وحن اهلبق ام عم عجللا هيف زوجي ام
 9 لوف واح ما ةملكلا وحن م نيموي قا كت  وغكذشلا 5 لرو دعم

 1 ل يا 1 وا كلا دنا ىلا هاناسرا وح لب ىنعم يا با ارذالا ًّ فرد

 محلم نيب ام » هلوقك سبللا نمأ طرشب 35 قلطمل ياواولاى مع نين

 عفاسو عفا « مقاس وأ هرإد

 هلوق تطدلا انهو : نومالا وا أهدعب وا ايلبق ني 5 نيرغألا دحأي هيلا قلعتل

 وا نيئدشلا دحال كئايح نوكت الف با ارمضالا وهو لب قعم ىلا جر لقو ٠ نومدقتملا

 لي اهدهأل لقنح نركياإللو محملا يف نيفطاعتملا عج ديفتف واولا ىنعم يلاو ٠ ءايشالا
 انا رتك ان 5“ نم ةداقثسق نورَخ أملا اهركذ ىلا يناعملا ةيقب اماو ' 00 ٠

 .درمو اهنم دافتسم رييخشلاو رمالا لعف يا بلطلا ةغيص نه دافتسم ةحابالاف ٠ ماقملا

 دا توكت ال كلذلو نيرمالا دحا دصق ملكتملا نال نيرمالا دحال وا عضو لصا
 رييختلا نا وه رييخملاو ةحابالا نيب قرفلاو الغم اكأ لاطلا دعب الا نيكشلاب ١ اذ
 منشق ٠ ورمع دنع وا دي ز ددع ّغأ لغملا يف اك هيلع فوطعملاو فوطمملا نيب عملا عني

 الف فرصلا وا ومْنلا سردا لثملاك اههنيب عمجلا منت ال ةحابالاو ٠ عم اهدنع ةماقالا

 عنتما ةحابالل يتلا وا هيف مالكم ةيهانلا ال تاخد اذاف ٠ امهنيب عمجت اد عنشك



 1ا1

 اذاكأ  ”ردحالاف ةفطاع اهنوك نيعتي مو رور ُّ ىحي فطع اذا 7 هي

 تنيعلت ناف ٠ دي زب ىتح موقلاب ثتررم م ةراخلا ىتح نيبو اهنيب قرفلل أبعم رجلا فرح

 هرثلا رب 2 لوشن 5 راجل ةقليع رست هل اينال راذلا ةداعا ىلا ةجاح الف فطظنال
 تح لاقي ال دا لثملا يف امابحم ىلا لولح ةكمدع ةفطاع اهنيعتل طباضلاو منب ىتح

 ىلا تفرع دقو رخ الاب الصتم الو ارخا نسل اهدعب اه نوكلو مههنب ىلا موقلا نم

 حصاذاف ٠ انه فطعلا امنوك نيعثب ىف هياعو رخالاب لصتملا 0 لااله ةراخلا

 ىتي فطعلاف لاح لك لعو ٠ ةراج !منوكو ةفطاع اهنوك تلقا ىتح ل .ىلا ل2 نا

 يلاعلا 0 كعب 0 اذا ام يف الا نسحإ رجلاف فطعلاو 0 ا اذهلو ليلق

 قطع ادي 0 بحلف هثب رض 2 دب 95 قىح موقلا تب رص : و هريع< بصب لغتشم لعف ىتح

 ْ ردقملا كن تندد لك هثبرضو ةراجاهنا لعرإ م هرح نم نسحا َى .: < موقلا ّط

 ا بصنلا نيمعت كيفي اذهو ةراخلا ىتح دعب 0 م نركب ال لعفلا ناب مهضعب هللعو

 درسا ةلكاشملا بمللا يف نأ ءاقملا اذه ف ةينسحالا هو نا ربط الاو ٠ هيف.ةيدسحالا
 اكو لجل اهدعب فناتست يا "رم 5 ادتبا فرح ىنح يأن (؟).بارعالا يف ةعجرملا

 هلؤق ةيع“الا ةالا لاغُق ةيعراضملاو ةيوضاملا ةيلعفلاو ةيعسالا لما ىلع لدن نا

 0 28 ءام ىتح هلوقق » نكشف ةلح د ءام ىتح ةلحدب . اهءامو ع ىل: هلا 5 ا اقد»

 ناطلتخ# ةرمحو ضايب هيف يذلا لكشالاو ٠ هربخ لكشاو ادنبم ةلجد ءامو ءادتبا فرح

 1 ٠ ىتبسا ا > سان 3 ينجسإ احتاوف يا « يبست لك 2 اححاوف 0 هلوقو

 ادنلا ربخ نوكي نا مزلياو ى 0 هربخ ينبسي ةلمجو ءادعبم بيلكو ءادتبا فرح

 لوقن 0 ريمالا ىتح لال كك وح مدقتملا لعفلا س لح نم ةيعالا لما 2

 اجي أوف يئاغلا كلا ف 0 5 اغا اذهو٠ كنا مدعل كحاض ريمألا قىتح موقلا بك

 لاثبو ٠ هيف رظناف جت سنج نم سبل لكشا نال خلا تلاز اف لوالا تبا ينال لا
 عم 0 وج واو اولاقو اوفع ىتح هلوق ضام اهلعف ىت جلا ةيلعفلا ةلمحلا

 رع ا قىح نوشعي 0( هلوق عرافمابب |ءف ىلا ةيلعفلا ةلمخلا ا أهدي اذا عوقو

 6 دقو ٠ هنوجري عفرب هنوجريال ىتح نالف .ضرم وحنو ٠ "ربت عفرب « مهبالق



 ّ ا
1 
7 

 لا 57 ا هما

 ال

 تبر تأ ولف ٠ ًاثنيعت يا امل لضفالاو لحال لماش نيلحرلا نك اهدا اللا نيلحرلا

 لماش ريغ لاجرلا نال مهلذفا الا لاقيف ءادنتسالا زوي هنال زاج مباضفا ىتح لاجرلا

 الا نانثا ”يلء. هل لاقي نا ددعلا ءامسا يف اوزاجا اذا يردن ال اننالع ٠ اصنلضفالل

 ىنخي ال اك اضن اهدعب ال لماش الالبق امنا عم ةسمخ الا ةرشع يلع هلو ادحاو
 لثماك فرشلا ةدايزلاب دار: راب نيبونمم يل قتلا ةدا 0
 داري فاو اًقرش متاوقاو ةلزنم سانلا عفرا ءايبنالاف ءايبنالا تح سانلا تام لالا

 ةياغ يف مه 0 ذ نوفاكسلاىتح سانلا كراز يناغلا لفملاك ةءاندلاو ةسكللا صقتلاب

 دادعالا تيب :نالف زم ةرثكلا ةداي زاب ىارب ناب نيمسح وا ةئانالاو لا
 'قاقثم ئتح تاعسملاب ير نماوملاحخ ةلقلا صقتلاب داس ناو فول الا سد

 اهفوطعف ةراجلا ىتح نع ةلوقنم اهنال ثالذ ناكامناو ا ًادرفم نوكي نا انلوقو ٠ ةرذلا
 ٠ تادرفملا لب للا فطعتال مده انكبف تادرقملا لإ لما رثثال كلتو ارو
 ناك ال هنا ضيا اهليلعت يف ليقو . ةفاطاع الو ةراجال ةيئاددبا تناك ةلجلا لع تل اذاف

 قايل كلذواتمدف 65 ”هضعك وا هيلع نفوطنملا “نم اضعب نوكي ناابفوظعم شا
 نوكب لّيامتلا اذه درو ٠ ةلمخ ال ار رفم اب. توطسملا نوكي نإ كعوتادرالا 0
 لوقت امك ىرخالا قويت نم انش هالحال نكت نا اهيف أتي لما ضعب

 نكسب 2 قداح نقلا ةياعاف ١ 1 احط . يسفن ٍترقا[شح هيلع دفا اها 0

 عن ار ينعنم ىتح ءيش لكب ديز يلع لخب كلوق كو هيلع ردي امب ماركألا

 ىلع لصولاو لصفلا باب يف يناعملا ءالع ضن دقو ٠ ء يش لكب لخبلا نم ضعب مردلا

 ماعناب مدما نوملعت امي دما هلوق يف اك لك نم ضعب لذب اهلبق امم لدبت ةلبجلا نا
 ناب مهضعب باجاو ٠ ىلوالا ةلملا نم ضعب لدب ملا ماعناب كدما ةلمح ناف خلا نيئبو
 ىلا ةبسنلاب انه مالكلاو ينمضتلا ىندملا ىلا ةبسنلاب رهظت امنا خلا دما لاثملا يف ةيقعلا

 نمز نم ضعب ا ملا ةماقأ مز. نان اضنأ . درو ٠ هيف ةيضعب الو يقباطملا ىنعملا

 ذئنيحو هيلع ردقب ام ماركالا ضعب هل امداخ سفنلا ةماقا نا 5 هيلع ردقي امم ماركالا
 1 نثلو ماركألا موهفم 5 ةيسنلا اماو ٠ ضعب يقباطملا ين :ءلاق

 ٠ عا هللاو ٠ (مداخ نسفنلا ةماقا وهو ابق رط دحا ةيضعب رابثعاب اهتماظعف هوز |
4 
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 لاصتالا هدش يفهضعك وا أ رجح "ملال ا وحن هيلع ف وطعملا زم 0

 تام وحن ةدايز يف اما اهلبق امل ةياغ نوكي نا * ه.ءالكى تح بيطملا ينبحيا وحن

 ٠ دلي نأ + نوفاكتلا تح سانلا كراز وحتي ضقت يف وا ءايبنالا ىتح سانلا

 7 ةلمجال |درفم

 اهنال ا رمشم ال !رهاظ ايما نوكب نا ىتحي فوطعملا يف طرتشا امنا ( حاضيا )

 ٠ هيف طرتشي اهب فوطعملا نا ًاضياو ٠ [ةيرورتك  ابفوطمم نوكيف ةراجلا ىتح نع ةلوقن»

 اا د ىلا مال ناكل ةيغ ريم ناك واف ةضمك وا هلع فوطمملا نم اضعب نوكن نا
 ريمض لمح مث هسفن لع :يشلا فطع مزايف روصلا ضعب يف الا هضعب ال هيلع فوطعملا
 21 نأ نكي زاب يا معا اضعب نوكي نا انلوقو ٠ بئاغلا ريع ىلع بطاخملاو ماكتملا

 | ككل نفرح سارلاا نآف اهشار ىح ردكم دل تلك ١ لثملا يفك ةقيقح يم
 0 يا « اهاقلا هلعن ىتح دازلاو ٠ هلحر ففخي يك ةفيحصلا يقلا » هلوق وحن اليوات .

 يتح ذيمالتلا فرصنا وحن هئم 5 وا٠ هلقثي ايزج هلعن نوكتف هلعن يت > هلقثي أه

 نم عون حافتلاف ا ه١ ىخ رثغلا ل وخجتا وحن هم اعون وا ٠ مهنم درف كوخاف كوخا

 مالكلا ناف همالك تح بيطملا ينبمتا لدملا يفك لاضتالا ةدش يف هضمك وا ١ رجالا
 لد هلف بيطخلا تافص يف هب تع ” هنال هضعب هش هنكلو بيطخلا نم اضعب سل

 الكم انيق سلا ييطملا دلو ناف ةذلو يح سيططا ىرعأ كلوق فال تاحالا
 ءاننئسالا لوخ د ةص ىمملا اذه/يفاهب فطملا ةومتا طباضلا و٠ باجالا يف هل لخد الف

 فرصناكلوق يفو اهسأر الذ اهسأر ىتح ةكعسلا تلكأ كلوق يف زوجين اهبعضوم يفلصتملا

 ءابغتسالا نال همالك را مالك جر حذار :.عاكلوق ينوكاخا الاكوخاىن- ذيمالتلا

 نا حصي 3ك ذا زوجي 8 ”هناف هدلو يتَح يدم ينبت ا كلوق نالخي دل ركل لضتم هيف

 اد نلحرا قيام م ال اذكو ٠ عطقنم وه لب لغم ءانفتسا هنا لع هدلو الا لاقي
 طرش نرال اهملضفا الا نيلجرلا تب رض لاقي الف ءادنتسالا حصي ال هنال امهلضفا

 كب رض زوجالف اضن ال اًرورظ اهدعب ال 'المإش الا لبق ام. نوكي نا لصتملا ءانفتسالا
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 لذ مولا ودول دوج ءءء“
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 خاش كبش تكبد دلو وحن ةريصق وا ةليوط ةلبملا تناك
 اهلبق مع لوصحلا يف ارخأتم اهدعب ام وكي ناب يا بيترتلل انلوق ( حاضيا.)

 ةرخأتم ةخوذيشلاو بيبدلا نع رخأتم بابشلاو ةدالولا دعب بيبدلا ناف روكذملا لثملاك
 ةلوُك هنمو :ءافلا نعم نوكتف ةلبغتر ع نم سيئرالا يل أت دقو : 2 لهو بابشلا نع
 هي ىرج ىتم زملا ناف « ”برطضا مث بييانالا يف ىرج جاحعلا تحت ”ينيدرلا زبك»
 بارطضالان ال واولا ىنءمي انهامنا رهاظلاو هنع ”خاراي و بارطضالاهيقعا حيرلا كتيانا

 قلهسل حرا 4 ةفص ينب درلاو زازاهال | ىنعمي ردصم زطلاو ٠ دحاو نامز يف ناعقي يرجلاو

 ضو ةبونا عمج تساث لاو برملا يف رابغلا جاحمعلاو حامرلا موق تناك ةئيدر اما ا

 محا يف بيترتلل ال رابخالا يف بيترتلا نات اهنا ليقو ٠ بصقلا نم نيتدقع لك نيبام
 هقعاص يذلا كا كربخا يا بحتا مل تيس 6 ”مويلا تعنص ام ينغلب وحن

 هللا أديب فيك اوري ملأ هلوق هنم 1 فايثتسالل يئات اهنا اضياليقو : كالا
 اعيذر اوررقيف عقن قلخلا ةداعا نال 2 هديعب 6 2 هديعل م قلخلا

 هلوق هنم لعجو ةعبلا ةفطاع نوكت الف يا ةدئاز عقن دق م نا لبق 0

 نم ءاجلم هل نا اونظو ميدفلا مهيلع تقاضو تبحر اع ضرالا مهيلع تقاض اذا ىتح

 يف مهيلع باتو ةدئاز | مث م ةاوبو خا بات مت هس لا الإ هلأ نم '

 1 مسا ىلع ةفطاع تناك اذا ع دعب [ز (زاوج ةرعم ناب عراضملا بصني ”* اذا باوج

 بصن يف ةيعملاواوو ةيبدسلا ءاف ىرحب مهضعب اهارجا دقو.٠ لعفلا ليوات يف سدل يا

 يف زاجاف هديت ثدي ز مركم ال لاقف بلطلا باوج يف اًبوجو ةرعتم ناب اهدعب لعفلا
 ءاطعا اب وجور مك نأر بضنلاو فطعلا لع مروا لف ةراادحواةث الث هايبم

 هلوق هنمو ةحوعفم وا ةنكاش ديكاتال ثينأتلا ءات ث قحلت 5< واولاو ءافلا ا كح مشل

 امحتلو ميما ديدشتو « ءانلا مهب يه و« ين ل تاق د كفل

 فطعلل ناب ابقرافت اهنا الا ةلبم الو ابيترت ديفت الف واولاك اهانعم جا

 نوكي نا 0 وضم اي ًارهاظ سا اج فوطعملا نولي نا 8 طورش ةعبرا اهب



3 10 

 ىلع دوعي هيف ريم ال دب ز موقي كلوق ناف كوخا وه بضغيف ديز موقي يذلا يناثلا

 ةلمجا ىلع انلوقو ٠ لوصول ةلص نوكي نا حصي الف ديز وه يذلا رهاظلا هفرأ لوصوملا
 ساجتف ةلمجو ددز نعربخ موقي ديز 0 موقب ةلمح ناف يا خا اريخ ةمقاولا

 ناف يناثلا لثملا يف اذكو ٠ ادتبملب اهطب ري ريع نم اهولمل اربخ نوكت نا حصت ال اترع
 نا حصت ال ورمع كحضيف ةلمجو ةارمال تعن 0 ةأرعا تءاج كلوق نم يكبت ةلج
 لج راف تلاقل لكلا: يف كلذكو “+ توعنملاب ابطب وب ريع نم اضنا هوالخ معن نوكت
 ف نء اهواخل الاح نوكت نا حصت ال سانلا فوختيف ةلمجو ريمالا نم لاح دعوتي
 لد نيترشلا نيب ضب رلا ةيضتقملا ةينيسلا اهنداقاب ايعال كألذب هافلا تدرفنا اهناو - ريمالا
 تورش رم اهدنا ناتي زل اذهو ةدحاو ةلمج كيف هيلع فوطعملا عم اهب فوطعملا
 كلو لوم قيدانلا ريق تفطني الك اذملو تليف

 ةيببسلا تدافا اذا اب وجو ةرعمته ناب ءافلا دعب عراضملا لعفلا علا ها ( هيت ]

 ب سيل يا صلاخ مسا لَعاهب ففطع اذا ًازاوجو ٠ نيضحلا بلطلاو يفالا باوج يف .

 0 ةدئاز الا ع رق دنا يك + لتبلا ماو يف مدعل 6 نقلا
 اهنا ياني ال هنا الا ةيببس الو طب ر الو ًافطع ديفت الف ابجورك مالكلا يف أطوخد

 0 دج ففورطلا اياز نأل ةدئازلا فورحلا نأشاوع اك( هئي_وقتو ىدملا ةيكاوت ديلا
 ىعزجا لصالاو « ىعزجاف كلذ دنع تكلم ذاف » هلوق اتدايز 0 . ىنعملا ةدايز

 ا د الع كح ديو فاطم مكمل ربخ فله ذاوز راع بيعي و ءانلا تديرت
 رم ام ريحا نوكي زاوحلا دكق مهضعب و ٠ ةدئاز ءافلاف دجو لصالاو دجوف كوخا

 فائئتسالل ءافلا درت دق * امهيف ةدئاز ءافلاف هلكت الف ورمعوهب رضاف دي ز ون يموا

 قطني وهف يأ ادتبم رامخأ ىلع قطني مارب« ”قطنيف ءاوقلا عبرلا لأست م »: هلوق هنمو
 ماشه نبا نا ريغ ٠ ةيببسلل تناك فنرا بصن وا ةفطاع تناك نا اهدعب ام مزج الإو

 هدحو لءفلا ال ةلجلا فطعلابدقعملا ناو ةفطاع تيبلايف اه منا قيقحلا و ينمملا هباذك يف ل
 5-- اوه ام. .س

 "ا خارتو ةلبب هي لاصفتاب بترتلل نكت نا" مث يف لصالا :ج
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 هلوقك ىلوالا ةفصلا يفم دعب عقو دق ثدحلا وهو ةيناثلا ةفصلا ين تركي 7
 زخالا ملاغلاو عام نيش حباصلاف « نم ؛ الاف مئاغلاف باس ل تر با ز ٌفهاي »

 رع الآو اجاَض ريغملا يا عباصلا ىنعم نع رخأتم ة ةميئعلل لذ الا نا كش الو ةميغلا

 ا 01 1 : ا ذخا نع رخأتم يلس عوجرلا نا كش الو ًايلس عجارلا
 كيسا هوجولا ضعب نم توافتلا يف تافصلا ناعم بيترت ىلع لدت نا يناثلا هلثم وه

 ذخ كلوق وحن ىلوالا ةفصلا لع اًبئر» ةيناثلا ةفصلا ىنعم روكي نا ريغ نم ديازتلا
 نا اهيف دارملا سلو . لالا يف هيلي يذل ع لماكلا درفلا ذخ يا لضفالاف لكالا

 را كلاثلا . لمجالاف احلا لمتأ هلثمو .لاكلا دوجو نع رخام لشتلا ١

 يناعم بييثرت يف مدقل 5 هوجولا ضعب نم توافنلا يس اهتافوصوم بيترت ىلع لدت
 نيرصقلل ةمحرلا لوصح كرا دارملاف . نيرصص ةللاف ِنيِاحْلا هللا محر هلوقكك تافصأا
 قيلحتلا دوجو ىلع بترغ ريصقتلا دوجو نا دارا سيلو نيقلحملل اهلوصح نع رخأتم
 ريصقتلاو قيلحتلا وهيذلا ثدحلا انع هل روظن لا سدلو ؛ رخالانودب دجوي امهنملك ذا

 . مهب ةفصحملا تاوسلافلا

 فطعلا فورح رئاس نع ءافلا تدرفنا اذاي س

 ةلص ن 0 ناحسصي الام ةلصلاّلَع فطعت اهنا اهدحا روما ةثالثب جا
 الام لع فطعت اهنا يا لوالا نيكع يناخلا: متم ديز بهذيف يجن يتلا وحن .

 كوخاوه بضيفدي زموقي يذفاوحن لص ن 3 نا حصي ام ةلد نوكي نا حصإ

 فنا حصي ال ام الاحوا امدن وا ًاربخ ةعقاولا ةلمجلا ىلع فطعت اهنا ثلاثلا
 امر شت موقي ديز كلذ لاشم ٠ اك وا اتعن وا 0 هسا كاذك نوكي

 سادلا فوختيف دعوتي ريمالا ءاجو ورم كحضيف يكبن ةأرماتءاجو
 لثملاك لوصوملا ىلع دوعي ريعض نرد هولخل يا لا حصي ال امانلوق ( حاضيا )

 ىلع دوعب ريعمم نم لاخ دي ز بهذيف كلوق ناف ميرم ديز بهذيف يجن ينلا لوالا

 لثملا يف اذكو ٠ لوصولل ةلص نوكي نأ حصي الف ديز وه يذلا رهاظلا هيفرا لوصول

 م
 نك
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 دقو .٠ دي ز نم تيلط كالوق هب" تأادف دق لا ىطعأ تاقف كلوقف اباتك ىنطعا تلقف

 ًاودعن ضرالا انثرواو هلوقك لمح لع لضفم ففطعل تسدلو هيركرذلا بيترثلل ءافلا يقتات
 يشلا مذ و اهجلدم : لوا ةيملا 0 هناف ٠ نيلماعلا رخا معلف 5 0 ةعملا نم

 تاوبأ اولخدا هلوق 2 لاقي اذكو هخيترم فة اص هنال هر ْذ يرح دعب نس هحدم وأ

 اا َّط لت ءافلا نا يا بيقعتلا انلوقو ٠ نيربكتلا ىوثم_سئف اهيف نيدلاخ هج

 دب ر لخد لثملا ف ل ريغ نم هرثأ 1 يا هيلع فوطمملا تقع عقاو اه فوطعملا

 بيقعتلا اذه نا الا ٠ ةلهم ريغ نم هرثا ىلع يا لوخدلا بقعب عقو ميلستلا نا يا ف

 ديز م لاقيف نرامزلا رادقم يلا رظن ريغ هاضكقم بدسم ماقم لكك ف رب

 فنرا يضنقي فرعلاف يا للا ةدم الا ةدالولاو جوزثلا نيب نكي ل اذا مالغ هل دلوف
 ناولما هدم اللا اهني نك تيدا يخارت الو ةلهم ال هناو جوزتلا بقع ةدالولا

 لجلا ةدمنم دي زا امهنيب ناك اذا ةلهملاو يخارتلاب ىضقب امناو : امسفن يف ةليطم م تناك"

 يغقي فرعلاف يا نيدلبلا نيب الو ةرصبلايمقث مل اذا دادغبفةرصبلا تاخد كالوق هلثمو

 ةليوطريسلاة دم قلك ناو كليم الو خارت ريغ نم ةرصبلا لوخد بقع دادغب لوخد ناب

 : عقب و نيملا لضاذ لب نيملللا يف وا ةرصبلا ف يقل ا م اهسفن ف

 لاه ةيبسسلا ءاف نا رعاو - كالت ىلا هده رف رفسلا نم ايدجا فرعلا 2 "كعب أع لاغتشا

 . اذه نمو عيرفتلا ءاف اهيف ليق امرو همركاف لضاف دي ز وحن بيسملا لع لخدت دق
 ليلعتلا مال ةلزامع نوكتف بسلا لعلذدت دقو طرسلا باوح َّ ةلحادلا ءافلا ليبقلا

 يأ ملا اهب فوطمملا ناك اذا ام يف ردكيو ادلوقو ٠ كنال يا يجر كلناف اهنم جرخا وحن
 نوف ٠ اهيف مزال, شيلو اهيف ريثكلا وه ةفص وا ةلمخ ةيببسلا ءافب فوطعملا نوك نا
 تنك دقأ هلوق كسرالا در لب ةيسسلا ةدافا ريغل ةفصلاو ةلخا ىف يا امهيف ابحي

 ا ايسو ككسف ةرشا يف هأرما تلقا هلوقور» كءاطغ كبع انقثكف اذه نم ةلفغا قف
 ” تلبقاف هلوق لع فطع تكصف هلوقو ٠ تنك دقل ةلوق لع فطع ادفشكف هلوقف هتملعا
 : ىلع فطع تايلاتلاف ٠ [ركذ تايلاتلاف ًارجز تارجازلاف هلوق ةفصلا لاشمو ةلملا يف اذه

 ءافلل نا يرشخزلا لاقو اذه .٠ ةيبيسلا ةدافا نود يترتلا درحن اهيف ءافلاو تارجازلا
 كيسا دوجولا يف تافصلا يناعم بيترت لع لدت نا اهدخأ لاوحا ةثالث تافصلا عم
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 ءيشلا فطعت اهنا ٠١ ءايبنالا ىتح سانلا تام وحنو ٠ حون نمو كنمو مهقاغيم نينبلا
 رانهبلق فو » هلوقو ٠ ثبلا وه نزحلاف ٠ هللا ىلا ينزحو يشب وكشا امنا وحن هفدارم ل
 ةرورسفلل هعوبتم ىلع مدقتملا عباتلا فطعت اهنا ١١ ةنيغضلا وه دقحلاف« دقحلاو ةئيغضلا
 قطو ابعا ١ هللا ةمحرو مالسلا كيلع لصالاو « مالسلا هللا ةمحرو كيلع » هلوقك

 هعابتا عم نب معلا ةياكح ةص 1 « باز>الا سراف كّباو ينبَأ » وحن اهلثم ىلعاّبأ

 اوطرش مهنا ةياكحلا لصف يف رم دقو ٠ اورمجو دي ز نم وحن اهب هيلع فوطعم رخآ عب
 لع نراك وا لعب لضتم نبا ةظفل عباتلا ناك اذا الا عبتب ال نا نب معلا ةياكح يف

 وحنو ٠ فيسلاو كسار قزاماي وحن ريذحتلايف اهب فطعي هنا ١ 5 هعجارف ٠ واولاب ًاقوطعم
 رج لهو هيلا ناسحالاو كاخا ٠ ةدجنلاو ةورملا وحن ءارغالا يفو ٠ دسالاو كليا

 ابوجو ةرعمتم ناب ةيسملا تناكاذا واولا دعب عراضملا لعفلا بصني ١ ( هيبنت )
 دقو صلاخ مسا ىلع تغططع اذا .ًازاوج ةرعمم ناب و . نيضحلا باطلاو يفنلا باوج يف

 هنم لعجو ةدئاز مقث دق واولا نا لبق 75 هعجارف عراضملا بصاون يفكلذ لكم
 ةيلاح يث لب ةدئازب انه تسل ليقو ٠ تحن لصالاو اهباوبا تحنتو اهواج اذا يت> وق

 اقوذحم اذا باوج نوكيو تحت دقو يا دق ريدقتب .

 ءافلا درت ىنعم 3 سس

 ديز نم تيبلط وحنو ورمعف ديز ماقوحن سيترتلا اهدحا ناعم ةثالثل 7

 رثكيو ةيبيسلا ثلانلا ٠ لسف ديز لخد وحن ٍبيقعتلا ينانلا ٠ اًباتك ينطعا تلق

 ديز وحن ةفصوا هتبرضف ديز ينمتش وحن مج اهب فوطعملا ناك اذا ام كيس
 ٠ هلتاقف ارمع براض

 نا لع ءافلا لدت نا وه يونعملاف يركذلاو يونعملا يا بيترتلا انلوق ( حاضيا )

 ورم مايق ناف ورمعف دي ز ماق لوالا لثملا يف اك عقاولا يف اهلبق ام دعب لصاح اهدعب ام
 لصاح اهدعب ام نا لع ءافلا لدت نا وه يركذلاو ٠ دي ز مايق دعب عقاو رمالا سفن يف

 الصاح وا دحاو تقو يف هعم الصاح نوكيف مقاولا يف اماو طقف ظفللا يف اهلبق ام دعب
 دي ز كرم تباط يناثلا لثملاكل ي دعب لصفم فطغ يف نوكم ٠١ رثكاو اهلبق ام لبق
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 نركقت نا( " ) ارومك اماو [ركاش اما جرخ وحن اماب نرتقت اهنا ( ؟ ) تي فطعو با

 ديز م لاثم ةبحاصملا يا ةيعملا دصقت ال ناو يمن وا يفاب قبست ناطرشب الب

 لمفلايف ديفتل تالذ اهيف طرتشا امئاو٠ رع الوادي 1 جال يملا لاكنو ورع الو

 هور اردني ز ملت امو يف قارتالاو عاّتجالا يتلاح يف هيلع فوطعملاو فوطعملا نع

 هلا قف راف ارم الوادي ) برقت ال رح. .يف كلذك امهير رع يهملاو

 1 قبلا مدعل ورمج الو دي ز ماق لاقي نا زوحي الف الب اهنارتقا عئشما نيطرم م

 ماقول نكلب نرقفت اهنا (+) طقف ةبحااصملا يا ةيملل هنال ورحت الو'دب ز ل ان
 ىلاجايتحالا دنع يبنجالا لع يملا .درقملا فطن اهنا (0) مكي ل ورمج نكلو دز

 رع تبرض دياز لاغتشالا يف كلوق وحنو سا 5 تررءوحن ظبرلا
 لا ءاقلا تايموصخل نسا وع اناق لطب فلع .اناو ياهلا درفملا انلوقو ٠ هاخاو

 امهبيكرت دنع فينا لَن دقعلا فطعت اما ا همرك اف دي ز ماق يذلا

 لوقت الو ارح لهو د روش راورش توب ثورشعو دعا رم ادهاو اددع لمح

 فلطاع لكب نافطعيف نلمعسم نيددع امهنو دنع اماو ٠ نورشع متوا نورشعف دحا

 حوا نوراشمف  ةنالث تضم: لوقت ٠ نورشع نكل وا نوريشع لب ةثالث ىقمام لوقت

 0 داحالا نم دئازلا فينلا ىنعمو < بمقعت وا ةايما نم. دبا رث ام نحت نوراثع

 تلم فطعت اهنا( 7)فولا وا تائم وا تارشع دقعلاو ٠ :رخآلا دقعلا غلب ىتح دقع

 اكبانو تكس هلوقكاهتوعنم عاج ا عم هدارفناب دحاو اهنم ةدحاو لك ينلا يا ةقرفملا

 ةدحاو لك ناف ناثقرفم ناتفص يلاب و بول سم «يل اب و _بولسم نيعب ر لع#ر ني زح_لجر

 يا عملا وا ةينثتلا هقحام فطعت اهنا(8) رخالل ىرخالاو نيعبرلا نم دحاول امهنه

 «دمشو رد لثمنادقف *ابلثمةي زر ال ةيزرلا نا »هل وقك ر يثكلاو ىلاغلاو كلذ هيف لصالا

 ناكوجاححلا وخا يناثلا دمحمبو جاحملان با لوالادمحمب دارملاف دممو دمع لثم هلوقف

 ًامويو اًقلاثو موي و موي اهب انقا » هلوقكو ٠ نيدمم لثم لوقي نا هيف بلاغلا لصالا

 امم انا لوقي نا هيف لالا لصالا ناك لنا امويو موي هلوقف « سماخ لمايللا موب هل
 نيئم ولو <كيدلاواو يل رفغا ون صاخلا َلَع ماعلا فطعت اهنا(4)ق”رفي الو (مايأ

 0 اذاو وحن ىنح هيف اهكراشتف صاخلا يف ةب زم ماعلا لع صاخلا فطع اماو



 د
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 2 4م ىنغتسإ ا ف 0 ا 51 6 ماكحا ةدلعب تدرفتا لق َج

 لماع لع هل مم ىقبو فد داماع 20000 امنا أهنمو 5 ورمكو ديز كرتشا ١

 «انويعلاو بجاوم ان حزو ةةلوقك أو ىنعم نيلماعلا عمجتنا لال روق ذم رخا 0

 رويعلا ناكو ريدقتلاو نويعلا وهو هلومعم يتب ًاًقوذحم الما فطع انهواولاف

 نيسحتلا وهو دحاو ىعم نيلمأعلا مِمعو

 تفلعفت 8 ادلوقو 5 "”نهريغ ٍِف كرد ال ائ "نييف فرست تابءالاو ةفطخلا فوُرَح

 ذاورمتو دن رز كركشا لْجملا ف 5 هعوبشم هلع قىعغي ال فقطع يا ه4نع ىنءحسإ الام

 ةكراشملاو هكا راننملا ّط لدي لماعلا نرال عوبتملا ديز 1 ذرم نع فكس ذل

 فطعلا زوي الو اههنم دحاولا لع راصتقالا زوجي الفهيلعو رثكاف نينثا نيب الان وكت ال

 ورمخو ديز نيب كشلح كاوق قرم“و ديز كرتشا كلوق لثمو ٠ واولا ريغب اهبيف

 ! ايف املا ىنعم حجرال محلا اذهب واولا تدرفنا امناو ٠ هيف واولا ريب فنطعي الف .

 ةفطاع اهن :اق تدعق 1 تثذا "يلع ءاوس 0 يف ملا اذه يف 22 ةلصتملا مأ نإ ريغ

 مالكوللا اع'ءاوس.مطوق ناب هنبع تاحيو ا دارفنا لطبيف هيلعو ٠ ٠ هنع ىغشسل الأمن
 ي 2 مهو

 قير طب فططاغلاف 9 دوعقلاو 9 هلا "ىإ اع ءاوس لصالا 00 3 فلصالا هعلاح ىلإ هيف روظنم

 ردي هل أ موق ير ا نا اهلا مج نا ط رشي امل وقو 8 واولا وه امنا ةلاصالا

 ادعاص وهو 0 بهذ وهوافقوذحم ةلماع ةلئاعلال اذه ف ءافلا ناف٠ ادعاضف

 دّخلاو ىعم امهعمجالا ب بهذو تب ركشا يانيلماعلان ا لا *اهج ؛ راشاوهو روك ذم لماعّكع ش

 الق هيلعو نيسحشلا انهم دارملا ذأ دحاو ىعم امبعمج هتاف لسع جيجزتلا فاللي

 هلوق « نويبع |او بجاو 1 نحجزو 0 هلوق لثمو ميلا اذه يقواولا ةقراشم ءافلا نوكل

 تدرفنا يتلا ماكحالا نم يقب اه اماو ٠ 2| اهتيقسو كيسا « ادراب كامو اثبت اهتفلع »

 دادغب ةئيالم 2 7 دن ز 1 و قح زر اللا لع قباشللا انطق 4 ما )١( يهف واولا اهب

 لكل قباس مداف مدأ مدا ىت 2 :- يل با لك تام وحن حيحصلا لع مان ضاع
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 0 واولا وهو م ىعمو اخذ هلق أنف 0 هداغب | م كل م لوالا ةثالث 4

 ثلااثأا 0 .كلو ليو هر اكاد طف اخد هعيم 4 رشا م يناثأاو 1-3 2

 لكأو 9 وأو مأ وهو ىرخا 8 ,ىعمو ل را قو اكمل هعم هكرشبام

 : 1 ةاصقم اةارس اند ماكحا اهنم

 : اهبكح كنكو ةفطاعلا 0 ىعم وه 5 ,س

 فطعي نا حصيف ٠ اهكح وه اذهو نيفطاعتملا نيب عملا قلطمل واولا جا
 مهارباو ًاحون اناسرا دقاو وحن هل هيف ةكراشملا لوصح يف قباس ُُط 0

 0 دلو وحن هأ هيف ةكراشلا لوصح ف اا 0: قئاشا 3 فطعي ناو

 ١ لوصح ا يفق 2 يا أهب بح ا عم اهب ف ةطعب ناو دادغت ة هيام 2 هوبأو

 ٠ ةنيفدلا باككاو هانيجناو وعن كارتشالا ه ف ام

 2 و ناب بيترالا 7 ةلالد نود نم يا ملا عمج قل اطم اع :اوق ) حاضيا (

 لوضح يف عوبتملانع رخأمل يا قي فطعيف هعموأ هع وأ رخالا ل دحاولا

 عوبتملا يهربال قباس احون ناف ميهرباو ًاحون انلسرا دقلو روكذملا لثملاك هيف هل ةكراشملا
 عوبشملاكع مدقتملا يا قلاسلا اهب فطعيو 0 هياع فاطعو هنع ا يا ىحال ميهربأو

 هوباف“ دادغب هني دم ِق هوبأو دنيز دلو ضيا زوك دلل لثماك هل هيف ةكراشملا لوصح ف

 يا بحداصملا أه فطعبو ٠ هياع فاطع دقو عوبتملا وه هيجذلا دبز هنبال قباسلا وه

 حودل نوبحاصم ةئيفسلا ناوضا ناف ارك كمل لثملاك كارتشالا لوصح نامز ىف قفاوملا

 / ةنالثلا رومالاب قداصلا عمجا قلطمل ةعوضوم كنان ناو واولا نا ريغ ٠ هيلع ميهفطعو

 .فطع تي اهلاععسا ناف ٠ ل سبل يا توافعم اهيف اًلاعتسا نا الا ةمدقتملا

 ردقلا دقو زق قباسلا تنطق قو ٠ ريثك ىدلللا يطع يفور ٠ رثكأ نحاصملا
 ثلاثلا نم حجرا يناثلاو يناثلا نم جرا لوالا ن وكي نئارقلا نع

 فطعلا فورح رئاس نع واولا تدرفنا اذاعه س
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 ءاكدغ ر نظازب تحرم ام < هدبع فاك هلا سل“ رأي دشالاب اذا ترش 00

 ٠ مدعلا هب دعق ٠ هتدرفا اكلاه ىماو يلاب ٠ هنيعب كوخا اذه

 ةلثمالا هذه يف رج فرح لك قلعتم ىلع لد 21ه

 ٠ نوربعت ايؤرال متتك نا ٠ ةظعوملا ىلا جاتحمب هللا دمحي تنا ام . مئاقب ديز ام

 ينناكو*ف سوي ةروص ندسحلاب هناكف ٠ بي رقكنم راوغملا يبا لعل ٠ هتيقل يرك لجر بر
 ثنو ٠ كبتك نم باتكب تارق..:لجر رادلا يف + يماو ثنا ق٠ هبا لا 000١

 حجت .٠ تا كالو كيخا الخ موقلا ءاح ٠ ٠ ةسايسلا يف بلع ا ٠ هحالسب ىلع

 ميافعا ىلع ودرب ىت> مكولتاقي ٠ يف قوشلا هارب امم هل ام ٠ كم نبا اشاح ذيمالتلا
 كيخا نممرك ا يف ء يسم تن ٠ هنذب دوخ 0 ٠ ليللا فص ل ارهاس توق

 ( اديلا ظفحي يذلا ”رملاب كل نمو ”مهنع وفعلاك رارحالا ”لتقامو )

 ( لهم ءارقا زب ضيق نعو هلصت اهغوض منام دعب هيلع نم تَذدْغ)

 اذكعفل لوقنناب ٠ .:تاتعلا ف 2 الا هبحاص ءاسا دق رّباتك لع بواح 1 ا/

 شطلا ة هقزن كفهختست نا نود ةناصرلا ةلامحب ايبتحم قبت ناب كالوا امث دعب اما

 نرعع كلي زنو ٠٠٠ باتعلا ةسيقا نع كب ذشتو ٠ باد آلا دودح نع كجرخت ىتح
 ٠ تردبوا ٠ ةوفح ين* كتلان تهور 205 نم ضغلا ُّط كالمحو ٠٠ مراكم

 لجلاك جئاهلا كباتك يلا قلطتو ٠٠٠١ بدنجلا لثم كذحن ملخت نا ٠٠١ نم سيلف

 هده 00 00  شاخ اناو ضرالاهب تيمر نا تال ام يف أ

 كنب ادهو كحالصا ىلوتب ناهللا لسا ٠ ٠ كبل حالا ناك دقو٠ ٠ ٠ نيمالا قيدصلا ةفص

 لصف

 فيطعلا فورح يف

 فطعلا فورح يش © س

 اهماسقاو ٠ نكلو لبو الو ماوواو ىتحو متو ءافلاو واولا يشثو ةعست جا
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 فا سمرا لك مم لاثم لك دنياك ت12 ؟

 هللا لع ىلاكتا تلعج ٠ يقناع لفثت ميرلا لوقل .مالع : تيتا ام يف بنذ "يلعام
 يفا ىلع يبلق رهظ نرع ظفحا نا ردقاال ٠ هئهاوع لع مالكلا يقلي كوخا ٠ هدحو ٠

 ٠ اياصولا ىلع نيدلا ينب ٠ اهتالع لع كيخا ىوعد يضااقلا لبق ٠ اديج ىنمملا كروا
 ٠ يىلجر يف فحلا تلخدا ٠ قودنصلا يف لاملا ٠ اةداص نوكي نا نماوملا لع قيلخ

 هي بولصم تنا ٠ هتقرس يف قراسلا ذخأ ٠ بياصلا ىلع نم هولزنا ٠ ةعفنم علايف انل

 بلطيام يف كلمهام ٠ رصاق الا كناسحا يف يركشام > هتعانص يف ريضب ديز ٠ بيلصلا
 هدوقا يناف كيخا لع ىفرت تنك نا ٠ هدرط يف راذئعا يل نكي مل ٠ ليلق الا كنم

 تيضق ٠ مهسوفن يف اوعجرو ٠ هحالس يف جرخ ٠ كرظننن مل نيح لع تيتا ٠ كيلا
 تنحي ام يف تزمنا ٠ برطو وهل نيب يرمت يف ةنس نيعب را

 هك عه لاثم نط دعي ماللا نسم ناب

 مودا ذل ركشلاو هل دحللا + نيعماربلا ةنيل أ: لا باذع نبي رفاكلل ٠ ىلاعت هلل دحما
 بهذا ترا ديرا ٠ يناكمل هراك انا ٠ يلام نم ًامسق كل تحنم ٠ يل مودتام كل

 ًايعر ٠ ىوآ نبال جاجدلا تيب ر ٠ دلال ركبلا ٠ هفنا ريصق عدج ام رمال ٠ حي رتسال

 ا كاي ل١ اك نوصي هل يسم "نوما كفنال 3 يحال زاب قو ورمل
 مويل طسقلا نيزاوملا عضتو ٠ مهسسو را اوبلقنا ٠ مه حوا كبر نا ٠ اًنيش ينءفنب

 اايطعا تايكحلل تالهاجلا تلاق ٠ لالهلا ةي ورا اورطفا“نواخ عب رال هتبتك ةمايقلا

 ".٠ ورمعل ادي ز مركا ام ٠ هموجت نأك ليلم كلايق ٠ تئفط اتحيباصم نال نكتي ز نم
 كيخال يضغبا ام ٠ كيخا نم يل ب>ا تنا ٠ كليمالغ الو كلابا ال ٠ ديزا ثب رس

 ءأبلا مف لاعم لك الحب 51 ١

 تعطق ٠ هرادنمدي زب تجرخ ٠ كيباب تررم ٠ كييخاب تقاعت ٠ دحا كب فرس ام
 اذه ٠ تييلاب كوخأ ءاقا مالسب اويهذنأ ٠ هناسحاب نيل هئاساب.«يبدملا ذخا + نيكسلا

 ٠ كساكب تب رش ٠ هسارب نابلعتلا لوبي ترا ماغلا ءاسلا قةشن موي «رانيدب هتعب ٠ كاذب
 ا ةاخ ايل مك ٠١ كوبا يب ءاضا الفل « ويلا بهازتإل هلا :كتروزال هللا تمسك

 توملا ىرت نا هاد كب يفك" جرفلاب وجرنو فيسلاب برضن ١ انيعم ديزب ىنك٠ تقدص
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 ب ل

 يع

 رلجر لب :انترازةلضاف ةأرما ”هب*و ٠ [درفم هتكلس _ رق :همهمو ٠ ةدئاف ريغب هتعضا غلب 011 ال ا تا ل يه لل ل 2 13 0-7-0-2
 ىبرملا ءيطخي رم امهر ٠ادغ كوخاب هذي امر“ هتيقل ع

 ظ يل ام يف رج يفرح الواو ىتح نيعتن نباو نم ناكلا نوكت نياو *قحو كلكلا قاقم ند: 0
 :هلاذ لفك سبل اذه ٠ ناك 5 لزي مل .رودلاك معلا كيلا ا

 - لق امو ٠ تالكتششملا لحي ىتح املاء كوخا نوكيال ٠ نكا لف ”تلَج ءاوغشلا ةوقلل اكب
 هلبق الواو كوبا الول ٠ لوسرلا عجري ىتح :دكما ٠ تازحمعملا تلمعل اَناها لدرخلا ةبح ردقك مدنع ناكو ٠ مويلا تيتا ام كالول ٠ كروزاىتح تيتا :”.هنع وفعلاك رارحالا
 . دري ىتح منولتاقي نولازيال ٠ ءيش ثدحام كالرا٠ ديلاقملاب دعمكيلا تقلا ٠”رتمعأ
 انحجيام مالو :بهذت ىتح بهذا ال

 ١ نم .ىعم لاثم لك ده ك6
 كللذو يكب هللا ةملك نم مهتم . هنا ركذ نم مهبولق ةيساقلل ليو : لعت سانلا 2 انا ناوا# ةقرلخ نم' ئئرما دع نكي امهمو ٠ هللا اهملعي الا ةقرو نم ظقست اف

 هالصلل يدون اذاو ٠اقتسفلا لوقبلا نم قذت ملو ٠ دجلا كنم دجلا اذ عفنب هل ٠ ينأحاف أبن نم
 كلذ نم هتيار ٠ بيطلا نم ثيبحلا جرخي ٠ اذك نوفذحي امم مهنا لعاو : ةعججا 0-7
 .ةركفلا لامعا لبق لمت نم _تأنال ٠ باتك نم مانا له : دحا نم عبرلا فام : عضوملا
 ٠٠ ةميلح موي نامزا نم نري“

 نع ىنعمو ىلا ىنعم لاشم لك دس وذ 4
 دوذلا ىلا دوذلا ٠ انيلا رفسلا ىهشا ناكام سيراب ىلا ةي ردنكسالا نم انرفاس

 .ازه نم كيلا هرك ا كاذ نا لعا ٠ ديز ةلباقم نع تبغد ' اذه نع اذه ٍذخ ٠ لبإ
 سرد 0 رغلا ينع تاضف ٠ كيلا هللا دما هانا قع تح كيلا رءالا
 لهتمو+ ,قبط نع ًاقبط نيكرتل ٠ قوش نع الا تبتكام ٠ فرصلا نبرد نف ردالا
 كرر باوصلا نع تقطن ٠ اواخمتان نجا مهنع لبقتي كلوا ٠ لهنم نع هتدرو
 نا امو ها ةععت نع نم ريمالا هسلجا كوبا لخد امل٠ لقلا نع 7-90 عالقملا نع
 هيلا عجرن نا انددعاوت + ةليخ نع لا هعم هفطلت

 م
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 تلق اذاف 9 لعقف رورخا وطه اغا بارعالا لح ثا عف مسالا يلا لعفلا ىعم لصوم

 206 و هين ىنعمب هب بصن ل يف وهو ”رم هيف لم“ يذلا وه دب زف دب زب: تررع

 اضوع عقو نافنوذحلا لماعلا نع اضوع راجلا عقب مل اذا اذه هبصنل هسفنب هيلا ًايدفتم

 رادلا ف كدب رو 5 ادعم نع ريبخ هنا ُّط عفر لماعلا بارعاب امبعومجت سى . 4ع

 رد لجرب تررم وحن تعن هنا ىلع ارجوا هبايشب دب ز جرخ وحن لاح هنا ىلع ابصن وا

 )0111 ءالاكف دئازلا اما ٠ ”الصا امل قلمتم ال' هيومينشلاو دئاذلا_ فرملا نا" مانكلا
 ةعب راف دئئازلاب هيبشلا اماو ٠ هللا ريغ قلاخ نم له وحنو ديهش هكلاب نك ف دقن
 عافترا ليادب ءادئبالاب عفر عضوم يف اهرورجم نأف ليقع ةغل يف لعل 7١ يو ٍفرحأ

 اهرو 1 ناف هالولو كالولو يالوا لاق نم دنع الو * مدقن 5 ةيربملا ىلع اهدعب ام

 بار * ترم اك اًبوجو فوذحم ربخلاو ادعبالاب عفر عضوم يفو اهب رج عضوم يف ريمضلا
 [تجو ارغو الخ 14 همحارف اهرورج بارعا كح مدقل دقو هتيقا حااص لجر بر ون

 ةدئازاا فرحالا هذه نم لكل سلف رج فورح ذئنيح نوكت ثيحاهدعب ام تترج اذا
 باوصلا ىلا قفوملا هللاو ٠ ةبلا قاعتم !هتلزنم ةلزدملاو

 ه-لطمو#و 0حههلسلل

 نيراق

 امو نيلاله نيب رج افرخ هيف امه ام عضت ناب ذنمو ذم يتلاح نم الك يم 47

 لحم نيب 3 ٠ ةمالع الب هعد نافرظ هيف امه امو نيتمحن نيب نادعت ناهسا هيف امث

 بوصنم ما وه عوفر هكر 0

 اتترز ام ؛ رةنس ذنم ربخ ىلع كيخال فقا مل ٠ نيدثالاو دحالا يوب ذم هتبار ام

 لَم اب هنع فرعا ْ هب انعامحا موي 1 فاس لوا كوخ د كاز اه < نيرهسردلا

 انا ذم ءيش يف ركتفا ل ٠ مايا ةثالث ذدم اًثيش دطصن مل ٠ كانوعد ذم تئج ام ٠ انماع
 رذيملت تبتر: مهفرعن هي نيلضاف ءالع 2 . 0 تنااذعم * يشل نريد : "ا

 دش ال عيلض رذاثسا 1 ٠ مدنع قورسملا لاملا امير ٠ هسورد ىف حجم ل 0

 رك 02 انع را تاصخ ريثكا لام بر هثع اق داصي راظ امر ٠ ذينالتلا



 ض هاا

 لسع ؟ هيف » هلوق هلثمو ٠ اهرورجم بصن ىلع رجلا فرح فذعح الف قارعلا بح
 .اهرورجم بصن يف رجلا فرح فذح الفقي رطلا ُتيلسع ا دارا « ”بلعشلا قي رطلا

 رجا فرح فذح الف رابدلاب نورمت دارا « اوجوعت ملو رابدلا نوةرمت » هلوق أضيا هلثمو
 هلوق هنو هفذح دعب رجلا فرح لمه هيف ىقبي دق عونلا اذهو ٠ اهرورجم بصن ءابلا

 دلمج ىلإ و را فرح فذ ثا ىلا دارا ”عباصالا "فكآلاب يب بيك تراشأ

 لماتف ٠» سيرت ا
 دق هنأ ريغ ٠ رايتخالا قر فرح نيب لصفلا زوي ال 1 ( هيبنت )

 « ورمت مويلا كيس ريخال ارمع نا » هلوقك فرظب ةرورضلا يف امهنب لصفلا درو
 ( ”ليبس تتوزنلا اهتم ىلا سلو ) ةلوقك روزجيب ورهويلا ري

 مئااوب هعب رتشأ ملوقكر رثثلا يف مسقلاب امهنيب لصفلا ردنو ٠ ليبس لوزتلا ىلا سيليا

 لاصيال عوضوم هنال قلعتم نم دئازلاب هيبشلا الو دئازلا ريغ ر 71 فرط بال ؟ مثرد

 11 وعلا ب يش امدا ”لمف اما قلعتملا كلذو ٠ تفرع 5 مسالا ىلا لعفلا ىنعم
 1 0 ماا لما مساو هعساو ردصملاو لق مسالا

 عاجلاب لوي هناف دسالاكو ٠ دوبعملابوا مسالا اذهب ىمستاب لوكوي هناف ةلالجلا
 تاوداك هفورح نود لعفلا ىنعم نمضتي ام وا ٠ كلذ وحنو نابجلاب لوي هناف ةماعتلاكو
 يفو تاوامسلا يف هللا وهو مهياع بوضغملا ريغ مهيلع تدعنا وحن اهريغو هيبشتلاو ىننلا
 تا تاوامسلا يف مسالا اذهب سصخملاوا ضرالا ةيفو تاوايتنلا يف ذولا أ

 ٠ برحلا كي نابحو يلع عاج يا ( ةماعن بورملا يفو" يلع دسا )وخحنو ٠ ضرالا

 ل ارج لهو كبر ةمعنب كلذ ىنتنا يا نودجمت كب ر ةمعنب تنا ام وحنو

 نود هانعم نمضتي ام الو ههبشي اب لو وب امالو ههبشي ام الو ظفللا يف (ووتجوم لعفلا

 لاحلاو ةلصلاو ربخلا يف.ءدقث فرحا كلذل اقلعتم قلطملا نوكلا ريدقل بجو هفورح
 خي لمعي امنا للا ههيشي امو لعف نم راجلا هب قلعتي ام نأ قيبقحتلا نا لعاو * تعنلاو

 هبصن يفتقي هنا ىنعمب قلعتملاب بصن ل+ 5 يذلا وه رور لا ناو راجلا قول روي ىلإ

 الف راجلا اماو ٠ لمع قلعت هوحنو لعفلاب رورخلا قلعتف' هيلعو هسفئب هيلا ادعتم ناكر

 فرحلا نرال ظقف لاصيالا قلعت دارملاو حئاست هيلا قلعتلا ةبسنو هيف قاعتملل لمع
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 وأ اطلاطر 111 نكي الإ نيدعتلاو حلاط يف عفرلاو حلاص يف بصنلا

 حلاط وهف اًاص نكي !١ يِكأ كيا ينمركت يك تئج وحن اهتاصو يك ترجاذا ليلعتلا
 ؟ ةنع ثحياف ىغم اميف ف دقو ينمركت ١ وا مئاق كن |تبجي وحن نيثي ندصلا نأ "نأ عم

 رورجم ردصم لي وات يف امهتلص عمكنأو نأ نوكشف تق نأ نمو مئاق كلن نمناعأ كف نأ

 ركدقملا رجلا فري ٠ ليلخلا بهذم وه اذه ٠ بصن امهلحم هي وبيس بهذم ىلعاماو

 ضفاخلا عزن لَ ٠ فوطعملا رخي ادي وم هنوكل هي وبيس بهذم لضفي ليلخلا بهذمو

 ةبيح نوكت نا ىلي ترز امو ) هلوق نمو امهتلصو نأو نأ - َس ٠ نيد الو يلا

 ك1 لعالاو ارسلك فيس هلا مف نوكت نا لع افطع نيد رحي ( هبلاط انا اهب

 ملا نوكت نا ىلع ىليل ٠ نيد ىلن الو يا ٠ سبللا نمأ عضؤملا اذه يف طرتشيو ٠ يفف

 موني الأ يف يا رملا فر> فذح زوجيال بهاذ كنا يف وا لعفت نا يف تبغر كلوق

 امو سيل ربخ لع فوطعملا يف 1 بهاذ كنانع وا لعفت نا نع تبغر دارملا نوك
 هنمو ربملا كي ءابلا دوجو موت َّلَع كلذو هيلع راجلا ؟لوخدل ملاصلا ةيزاجملا

 رك اناذاتنش قام الو + ىضما ام كردم تنل يلا .يلاذجي ) كوت 000

 دقو هيف ءابلا دوجو موت لع كردم وه كيسذلا سيل ربخ ىلع فوطعملا قباس رجب

 هعجارف امو سيل يف كلذ ليصفت رع ٠ رجلا فرح لمع ءاقب بجي هنا مدقث امم رهظي و

 ىلع روصقم هفذح ام فالخب تبار اياهيف هفذح دري يتلا مضاوملا كي فوذحلا
 دقو ضفاملا عزن ىلع وا هبلطي يذلا لماعلا بسحب بصنلا هيف ريثكلا ناف عامسلا

 ليلق وهو هفذح 2 هب رجلا لمح قش ١ ع عامسلا ىلع روصقملا راخلافرحلا فذح نا م

 تدحصنو هنركشو هل 06-5 مهطوق لوالانث ةرورمفلاب صوصخمو ةعسلا يف دراو نيعون

 كلا تلخوو تيلا ىلا تلغوو ماشلا تيهذو ماشلا ىلا تيهذو هتحصنو هل ٠ دقو

 هماعط دي زن تاك مهوقك نينثاىللا اًيدعتم ريصيف دحاو يلا يدءئملا يف اذه وحن لعفي
 ا رجلا فرح فذح دعب عيبملا يفبصنلاب هلام هتنزوو هماعط ادي زتلكهلام هل تنزوو

 ىرت ٠ دقو برعلا ءاهصن نم ناكو جاجعلا نبا ةبّور لوق فذحلا عم رجلا ءاقب نمو

 ريخب وا_ريخ لع ريدقتلاو ريخ ري هللا كافاع ريخ لاق تيصا فكه لليق ٠ يناثلا نمو
 دارا اك ةهيوعطا < هانا قارعلا بح تيل اذ ةلوق :ةروزصضلاب صوصخلا يا ١١ل 2 ١12
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 هيا اذه تيرتشا مثرد ؟ب وُ رج فرح اهيلع لخد اذا ةيماهفتسال نا * هّنلاو

 ديز كلوقك فوذحلا فرحلا ل لثم فرح ىلع لمثشا لاوس باوج ف مثرد نم

 فرب فوذحلا لفثم نمضت ام َلَع فوطعملا يف 4 تررم نمي لئاسلا باوج يف رجلاب
 راهنلاو ليللا فالتخاو نودقؤي موقل تايآ ةباد نم ثبب امو مهقلخ يفو هلوق وحن لصتم
 فطعلاب را سلو ليللا فالتخا ُثيو يا ةفوذ# ىنب رورج ليللا فالتخاو هلوقف

 اك ممالا لع عونمب وهو نيفاتخم نيلماع يلومعم ّلَع فطعلا هيلع مزلي هنال مهقلخ لع
 هلوق هلثمو ٠ ءادتبالاو يف نالماعلاو تابآو ؟قلخن نالومسملا اما ٠ فطعلا .يف مدقت

 نمدمو هلوقف « احلي نا باوبالل عرقلا ٍنمدمو ٠ هتحاح يلغي نا دولا يذب قاخا »

 فطعلا هيلع مزلي هنال دولا يذىلع فطعلاب هرج سيلو نمدو يا ةفوذحم ءابب رورجت
 قلخاو ءابلا نالماعلاو ىظحي ناو يذ نالومعملاو مدقث م نيفاتخم نيلماع يلومعم لع
 نآ دلع تحلانو 1 الب لضفتم فرحب فوذحلا لثم نمضت اها ف

 بيبحل الو 8 ةفوذحم مالب رورجم بيبح الو هلوةف « اربجبف ةفار بدبح الو ٠ أرحم
 مو متيفك ٠ انب ةقف ولو انب ٌمذع ىتم » هلوقكواب لصفنم فرحب هيلع فوطعملا يف ١
 ا حصإإ ال امناو ٠ ةئفب ولو يا ةفوذحم ءابب رجلاب ةئفولو هلوقف « انهو الو اناوه اوشن

 ةيلعفلا ةلملا ىلع الا لخدت الول نال . ادب يفلان ىلع فطعلاب انه رجلا نوكيا
 ناكل ربخب هنا لع“ بصنلا بكرتلا اذه لكن يف كلاغلا نا ىلع دربملا يرو

 اهيف ملفت 5 ناك صئاصخ نم كادو:ارامحواو ةبادب ينتثأ 1 وقك اهعسأب عم ةفوذحلا

 اماهفتسا رعاشلا رديزا وحن فوذحلا لثم .:رمضت ام دعب ةزمهلاب 10 0

 نمت ام دعب ياهدعب الب نورقملا يف 8 تررم رعاشلا 0 بأ يا دي زب تررم لاق نمل

 نورقملايف  رانيدب تئج اله يا مهردب تئج لاق نمل رانيد اله وحن فوذحملا لثم '
 ديز رب ٠ ورمع ناو ديز نا لضفا مهاب ررماوحن فوذحلا لثم نمضت امدعب ناب

 .لرءفت ام دعب ءازجلا ءافب نورقملا يف ورمعب ناو ديزب رورملا ناك نا ياورمتو

 تررم دقفحلاصب ررءا الا يا حلاطف حلاص الإ اص لجرب تررم ون فوذحما لثم
 هلوق رجو ١ال نإ انه الإ لصا نال مدقث امىلع نإب اثورقمهنوكل حلاص *رخ ٠ حلاطإ

 زوجيو ضيا بصنلا امهيف زوجيو ٠ ىرت اك ءازجلا ءافب اًتورقم هنوكل ةفوذحم ءابب حلاطف
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 يف مدقل أه 2 قيبعلا ١5 سيقم ريغ هنكل مهمالكيف ينك رهو ارح دو كل تددج

 ٍناديفي ليضفت مما وابحعت لءف دعب عقن ناو لءافلانم لوعفملا نيبت اهنا نم ىلا يئاعم

 ديس مدقت  لوعفم اهلبق امو لعاف اهب رورحملا نا نيبت ىلا نا ريغ ٠ اضن وا بح

 لانا نيب انعاف اهكعيف ماللا اماو ٠ ركب ىلا ىققبا وهو "يلا سا دياز وحن
 ءاىعملا يف العاف دياز ناك ورمعل ادي ز "يجاامتكلق اذاف لعاف اهلبق ٠م ناو لوعفم اهب

 121 1 رق ةرمفل ضفا ني رز كلوق (لكو : بوح فااوعملا قف العم در بح

 ورمعل ,ًايقسو دي زل ابن وحن يف ماللا نييبتلا مال نم اولعج مهنا ٍلعاو ٠ لوعفم ورمتو

 اهرورحو يو اولاق لوعفملا نييبتل ايقس دعباهولعجو لعافلا نييبتل ان دعب ماللا اواعخ

 مالكلا نوكيف ينعا دي زا يا فوذحمب ةقاعتم وا دي زا يت دارا يا فوذهم ادتبل ربخ
 ارم ىرن نحن اننا ريغ كلذ ىرع درلا يف ماشه نبا ضافتساو نيتلمح اذه ص

 نوك يا بيكرتلا اذهلغم يف ماللا هذه لمجت نأ ىلو آلا نا نم نابصلا ةءالعلا مامالا
 مالكملا ن 0 قلعتن نا زوجيو ةي وقتل ةدئاز ردصملا دعب ارهاظ 02 رحم

 ذئنيح نيعتيف كل ابتو كل ايقس وحن بطاخلل ريع اهرورحم ناكاذاف ٠ ةدحاو ةلمح

 :ةدحاو ةهج نم نيصختل ناباطخ عمتجي ال ذا قسا نع يان ايقس لمحل اذا هرلاق اه اهف

 0032 دقو ٠ ءانلف ام اضنا هيف ىلوالا ناك قسما ىعع قع نع نان ايقس لوح كاف
 هعجارف قلطملا لوعفملا يف كلذ

 اكس وه امو اشاحو ادعو راح سما

 يف ًالصفم ”نيكح ىلع مالكلا مدقث دقو ٠ ًالإك ءانثتسالا ”نهانعم ج
 ظ ٠ هعجارف ءانتثسالا

 رجلا هلم ىقبي و رلا فرح فذحي له س

 عامسلا ُُط روصقمو ٠ سايقلا يف درطم نيب رض:ىلع كلذو معن ج
 ٠ حاضيالا يف ىرت 3و

 يفو اًمضوم رشع ةثالث يف نوكيف سايقلا يف درطملا راجلا فذح اما ( حاضيا )
 يا نلعفال هللا وحن فوذحلا مسقلا فرح نم ضوع نود مسقلا ف ةلالللا ظفل عم 0



 تاع

 ركذ رم دقو ٠ كل ينالغ الو هل اخا الو دي زل ابا ال مهلوق نيفياضتملا نيب ماللا ةدايز
 ةامسملا ماللا ديكوتلل ةدئئازلاءاللا عاونا نم يا اهنمو ٠ ةعجارف سن ةيفانلا ال يف كالذ

 نا مك نا وحن هلومعم ن ع ريخاتلاب اما فعض لماع ةيوقتل ةدي زملا يثو ةيوقتلا مالب
 مزال عر فوعض نورجعت م يذلا لماعلار أ (لف ايورلا نوربعت لصالاو نوردعت

 كاف طقس نا حصب انناك ثيعل 0و ٠ 4 ةيدعم اهناك تراصو هتي وقتل ماللاب يأف
 سدح قرم ةدئازلا نس 0 لماعلا ة ةي وقل د نمةيلصالا نع 0 ناكف 31001

 لوعفم مس اوأا لعاف ممأ ناك ناب لعفلا نع لمعلا ف اعرف هر انا 2 طوقسلا هوص

 8 مدل لصالاو قادص ا لعاف مما اقدصم ميعم 0 ةغلابم ةغيص وا

 دل ٠ ماللاب يوقف فعض لعفلا ك1 لمعلا 2 ع ناك الف 3 0

 لعف :ترع عرف ىعف لعافلا مس نع ةل"و<ع ةالام ةئبض الاف نأذ كبرت ا لا هف

 فعضف هلعف نع لمعلا ف عرف وهو ردصم يب رضف نسح ديزأ يبرض وحنو ٠ لعفي وا

 لمعفلا نيب ةدئازلا ماللا فالي ركذ ام يف ةسيقم ماللا هذه ةدايزو ٠ ماللاب يوقف
 لماععم ةي وقثلاءال دازت ال هنا لعاو ٠ ةيعامس اهتداي زف دي زل تب رضك هلوعفمو يدعتملا
 وا لءاعلا لع اعم امدقل ءاوس اهدحا عم الو نيلوعفملا عم دازت ال يانياوعفم ىلا ىدعتي

 ه دحلاو فمي نينا ىلا: لفت يدعي الف نيلوعتملا قا تدير نا :ال هنغاعما| ارخات

 ٠ عولمت وهو ح جرم دن عجب مزانارخأتم وا نامدقتم اهو اهدحا يف تديز ناو

 « اهائم ٌءاصعلل يطعي هللا الو هانم اعلا ىطععن ال جاحأ »ةيليخالا ىليا لوق اماو

 ماللا هك دازت ناقوك هنع مالا كا لماعلا ىلع نيلوعفملا 1 مدقت اذاف . 0

 دكرملا دنع هن ثاقتنملا مال اهنمو٠ نيمشرد تيطعا دي زأ غ اقافتا امهنم مدقتملا ّط

 وهف هطاقسا حص اه لكو ٠ ورمسل دياب لوقتف اهطاقس| ةححص ليدي ورمس| لي ١
 ٠ هعجارف ةثاغتسالا يف اهيلع ؛مالكلا مدقث دقو ةدئاز ريغ اهنا ةعامح لاقو ٠ دئاز
 تبرم دي زا وحن هي 5 اهنع يننةست يتلا ليعافملا ضعب يف ءاللا اوداز دقو اذه
 هانردق رهقلاو هلوق يف !؟ اهيلا ةرقتفملا ليعافملا ضعي نمااهوفاذحو "اذن را ا رشز

 كتئبهو وحنو ٠ محل اونزوو مهل اولاك يا مونزوو ممولاك وحنو »هل انردق يا _لزابم

 يا رم كتددج وحنو ٠ كل تذص يا يبل كتدص وخنو ٠ كل تبهو يا ارانيد
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 رانا 12 61 الل ادن رب يللا كو ةروريصلا ١ ؟اههجو مذ لجال يا ليلعتلل اهنا
 لوألا ل ا ندوب ايليقاام هيلع ايترتم اهلوخ دم ناك اهناهناق ةلعلا مال ركع ابلبق
 ل هطقتلاف ون لاملا مالو ةبقاعلا مال ىمستو ةثعاب ةلع ةيناثلا لوخدمو ةبئاغ'ةلع

 دقف نويرصبلا اما ٠ نزحلاو ةوادعلا طاقتلالا ةبقاع يا انزحو اودع محل نوكيل نوعرف

 نزحلاوةوادهلا بترت هبش ثيح يزاجلا ليلعتلل كلذ لثم يف اهولعجو ماللا هذهاوركنا
 فرعتس 15 ةيعبت ةراعتسا ماللا هل تريعتساو ينبتلاو ةبحلابترتب مهطاقتلا ةجيتن هنوكل
 لا تتار 601 امل احس, تاكلاولا وانغ تارملاف »هاو قاملمو: قابلا لع يف كلذ
 مسقلا 0 تارا ىامكات امةبقاع < فول تادلارلا وذغتامةبقاع يا «نكاسملا 0

 هللاو يا «ديح وذمايالا لعىقبي هلل »هل وةك ىلا عت هناوعس هللا مماب ضو اعم ب>عثلاو

 ةدقعلا يشوةديح عمج ديحلاو٠ ريك ىه ومسقلا دعب عراضملا لبق ةيفانلا ال تفذح ىتربال

 يف لمعتستو مسقلا نع درجملابجعتلا ١1 لملا ضرع يف ”ٌلانثاا ف رحل او لعولا نرق يف

 ةثاغتسالا يف تفرع اك ةحوشفم يهو هب ثاغتمملا مال يهو ءادنلا لاغمق هريغ يفو ءادنلا
 لنا نمسا يا ماو اطاضص الخرز كلانو ةايهدلا ةيهادلل ايزو بشدال ايو ءارلاب رح

 *بابش » هلوق هئمو كوباو تنا هلاو ٠ ًسراف هرد هلل مهلوق ءادنلا ريغ يف هلاثمو ٠ كلذ
 كلذ نم بجعتا كيا «اددرت فيك رهدلا اذه هللف ٠ ةورثو راقتفاو ”بيشو

 بحعتلا ديرا الف دعتملصالا يف برض ناف ٠ ورمعا اديز برضا ام وحن ةبدعتلا ١0

 ةزمهاب يدع م امزال راصف نيعلا موهضملا لءف ىلا لوح مزاللا نم الا ىنب ال وهو

 ٠ ةدئازلا ماللا يهو ديكوتلا ١8 ةيدعتلا مال تيعس اذبلف ماللاب ورمع ىلاو ديز ىلا
 215 ماللا هدهو .٠ هيما ني ركش ةلزنما لوني دئازلا "كارلا :نةرأل دكوتلل تناكامناو

 وحن هلوعفمو كيسدعتملا لمفلا نيب ةعقاولا يهو ديكوثلا درجمل يتلا ماللا اهنم ٠ عاونا
 لماعلا نال لماعلا ال ىنعملا ةيوقث اهتدئافو ديكوتلا درحمل ةدئاز ماللاف ديزا تبرسذ

 . مهوقيف ا” نيفياضتملا نيب ةضرتعملا يهو ةمحقملاب ةامسملا ماللا اهنمو ٠ هسفنب دعتم

 ةيوقث هيلا فاضملاو فاضملا نيب ماللا تمحخلاف برحلا سباب لصالاو برلل ساوباي

 - فاضل انمهيلا برقا اهنالليق 5 فاضملاب ال جرالا لع اهب رورجم اهلوخدمو صاصتخالل

 هيا عونلا اذه نمو ٠ فاضملاب رج لحم يف رورحملاو راجلا نوكيو ٠ ماللا لبق هنا ذا
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 مال ىمستو ٠ مهل رفغيل هللا نكي ملوحنو بيغلا لع ؟ءلطيل هللا ناكأم وحن نكي ملوا
 لعقلل ؟دصاق: ناك ام لصالا تأ نيب رصبلا دنع :اهيف ىلا ديكوت هجوو هدرا
 غالبا يتءالم دصقن ال يلذاع اي لذاعلل كالوق ناك اذملو ٠ يقل غلبا لعفلا دصق يفنو
 نيبرصبلا يا مثددع يهف اذه ىلعو ٠ ببسلا نع يهن هنال ينملت ال يلذاعاي كلوق نم

 <رم 5 (ًبوجو ةرمضع ناب اهدعب بصنلاو ٠ فوذحلا ناكر بخب قلعتم .”دعم رج فرح

 ىلا يا ىمحس لحال يرجي ”لكو حن ىلا ةقفاوم © هعجارف عراضملا بصاون يف كلذ نايب
 ىلاب ىدعتي داع لعفنال هنع اوهن ام ىلا اوداعأ يا هنع اوه امل اوداعل اودر وأ وحنو ٠ لجا

 هلوق هتمو ناقذالا لع يا ناقذالل نورخيو وحن قيقحلا ءالعتسالا يف لع ةقفاوم ١"

 وحن يزاحلا ءالعتسالا يفو ٠ مفلا ىلعو نيديلا ىلع يا « مفللو نيذيلل اعبرص رخو »
 سفنلا لع ةءاسالا ءالعتسان ا ركعي الو مسوفن عيا اهيلع كت ءاساف يا اهلفتأسا ناو
 لس ل لاق يرمز أل لاقو ريشا ركنات كي يا يك مالس هلغيو ٠ زاحم
 وحن يس ةقفاوم 7 ءالعتسالل تسيلو ليلعتال نيلاثملا نيذه يف هدنع ماللاف ٠ مهيلع

 سمخ دنع يا نولخ سم هتبتكمهلوقك دنع ةقفاوم 8 هليبس يف يا هليبسل ىغ» مهلوق
 لبق ىنعب تيقب ةليلل هتبتك كالوق يف اهنا 5 دعب ىنعمب للاثملا اذه يف ماللا نا ربظالاو
 ةالصلامقا وحن دعب ةقفاوم 3 اميفكلذ انمدق مك يف ىندمب 1 هتبتكك لوف يفو

 يناكانقرفت الف >هلوقك عم ةقفاوم ٠١ ءامسلا دكنعسمشلا ليم دعب ياسمشلاكوادل
 نوك لعهب دهشتسا مهفعبو ٠ عاتجا لوط عميا ( اعم "ةليل تبن مل عاتجا لوطل ٠ كلامو
 يا اخارصهل تععم وحن نم ةقفاوم ١١ حييمص امهالكو عاّتجا لوط دعب يا دعب ىنعمب ماللا

 ريسفتلاو نذالاك لوقلا ىنعم يفوه امل وا لوقا عماسلا مال ةراذلا ينو غيلبتلا 1 ؟هنم

 نذأت الو مالكلا اذه هل لوقث ال كنا مولعملا نمو ٠ هل ترسفو هل تنذاو هل تلق وت
 لوقلا ىنعم امهو ريسفتلا وا .ةرذالا'وا لوقلا كلذ اهيأس نك اذا الاهل ر 0 0

 كلو سبلجلا يف ناك ام وهو كح وا ةقيتح اعلا, مال مراتلا ذ ند 00 ١١

 ٠ اههجول راق ءانسملا رئارضك» هلوقك هريغ بطاع تنك ملكشلا نا دعب نإ
 ليقو ٠ ضغبلاو دسحلا لجال ميمدل هنا اههجو نع نلق يا « *يمدل هنا اضغبو ادسح

 اذا
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 اذ) ' انلتم 16 ةارتشملاو ةرهالتلا ءاممالا رح درا ايكحو ٠ كل لضفلاو

 0 اغار تي رخلا ناين

  تاذ لاملاف يا ديزل لاملا كلوق يف 5 ٠ مما حاصت نيناذ نيب انلوق . ) حاضيا )
 ىرخالا تاذلاةكلامنوكت نال حلصت تاذ ديز وه يذلا ا رو اهيا تاذ دينو
 كلذ ىلع سقو ضرالاو .تاواه.لا يف ام هلل هلوق اذكهو ٠ حضاو وهو لاملا يه يتلا
 ا يسللاو يآ ليسلا 'ريشملا 00 امثال ناز نيب انلوقو *' هلخفإ

 تارإل» ةكلام نوكت نا حاصت ال تاذ دجسملا وه ل ماللا رورجو كلذك دجسملاو

 كلو ”با ديزل هلثيو سرفلل للا كلوق اذكهو ٠رهاظ وه اك ريصحلا يف يتلا ىرخالا
 "00 كا نب دجلا اللوق ى < تاذوا نعم نيب ةعقاولا انلوقو : هلكم كلذ 1 3
 000 لعتو * هلثم كلذا لع سقو ,كلل لبضفلا كللوق اذكهو ٠ ثاذ هاو ينم
 وا كلل مال لكف امهنم لك نم معا وهف قاقحشالاو كلل الماش ماع صاصتخالا

 ىرت الا ٠ قاقحتسالل الو كللل صاصتخالل مال لكس باو صاصتخالل يهف قاقحتسالا
 العلا ضاعحمال اهناف ىرخالل ةكلام ارعادجا نوكت نا حلصت ال نيتاذ نيب ةعقأولا

 كيلمتلا ١ ٍيثو ىنعم رشع ةعست اهتدعو يا ىرخا ناعم اهلو انلوقو ٠ ديعبب سلو

 11 2 هو املاك ةقدصلاو ةختملاو ةيملك ةكيلق دف ام ادب كلما 7 ةلخادلا يهو

 3 هنا عم بيش كلم نبي اهيبش اهرورجت نودي يلا سو كيلمتلا هش "| حن رهو 5

 نال كيلمتلا هبشا يه مل يف ماللاف اًجاوزا 0-0 ؟آ لعج وحن ةقيقح كلي
 نمي هيبش جاوزالا نع يذلا روكذلا ةعامج مي هب هب ةقحلم فاكلا ودو اهرورجي

 يهو ليلعتلا ؟ ةقيقح مهتاجوز نوكلمي ال جاوزالا نال ةقيقح كلام سيلو كلم
 كماركا لجال يا بيداثلل ينبا تبرضو كماركأل تئج وحن "يشلا ةلع ّلَع ةلخادلا

 00١ دقو ةروكمل يفؤاورمسا ديزلاب وجت يف هل ثانتنرلا مال اهنمو بيدأتلا لجالو
 بوصنملا عراضملالعفلا ىلع اَظفا ةلخادلا ماللا اهنمو ٠ هعجارفةث اتسالا يف اهيلع مالكلا
 ٠ لعمال يا لمنال تتح وحن كن.سملا ردصملا َّط ىنعمو ٠ اهدعب !زاوج ةرمضم ناي

 يننلا ديكوت 4 اهعجارف عراضملا بصاون يف اهيلع مالكلا مدنت' دقو ١ كمال يمستو



 33 ف خا

 "هه

 مههاوفاىلا يارههاوفايف مهيديا او”در وحن ةباغلاءاهتنا وهو ىلصالا اهانعم يف ىلا ةقفاوم ©

 ثدحا ناك نم نمعي .لهو » ةلوق ةئمو ضيعبتلا يف ليقو ءادعبالا يف نم ةفدارء ١
 ضعب ارهش نين الث ىبمملا نوكي نطيعبتلا ىلعف « لاوحلا ةثاللا يفرش نينا

 اا نا ردقلاو تاع فذح ىلع نعل نكي ءالجألا رد لاس
 ٠ لولا فضنو لاؤخا ةسع ةدملا نوكتف ٠ ٠ لاوحا ةدالث ءاضقنا نم

 ”يشو قباس لوضفم ”يش نيب ةعقاولا يهو ةسياقملا 7 ماعلا وهو لوح 0

 امم لضفا اهدعبام نا يا اهدعبام ىلا سايقلاب اطوحلم ايقاع نوك فأ 0
 سايفلاب ايندلا ةايملا عاتم امث يا ٠ ليلق الا ةرخالا يف ايندلا ةايملا عاتم امث ون اهلبق
 جئاوملا نم هب عفتنيام ةايملا عاتم .ىنعمو ٠ ليلق الا ةرخالل ةبسنلاب وا ةرخالا ىلع
 ضورع نمهب 0 لك ليقو٠ حالسلاو تاودالاو تيبلا ثاثاو زبلاو ماعطلاك

 تب رض وحن ةفوذحم ىرخا نم ًاضوع ةدئازلا يهو ضب وءتلا 4 ابايلقو اهريثك ايندلا

 نم لبق يف اهنع ضوعو يف تفذخحل ٠ هيف تبغر نم تبرض لصالاو ٠ تبغرنوف
 لفعحاف تر نم تبرض راض يف تفدح ا هلاوهايتدايز بدلا 00
 نيعتيل ةدئاز ىفب يناف امبب ىدعتي بغر نال هنعوا هيف فوذحلافرلا 01 نا

 ةرؤارضلا يف يسرافلا هزاجا ضيرونت ريغل ةذئازلا هو ددكوتلا < لمفلا سن 0
 يا هداوس نظي يا « اجدنري هداوس ف لاخي ٠ اجد ليالا اذا دعس وباانا » هلّوق هنمو

 لظا اجدو ٠ دوسالا داجلا جدنريلاو ٠ دوسالا دإلا داوس

 اركح وهانو ماللا يمه يف لطالا 00 7

 حلصت نيتاذ نيب ةعقاولا يثو كللل 1 نر ماللا يف لصالا 0

 ديزا كاملا ريغ ىردنالل نكتلالا ١ روكت نإ اللاب ةرورحلا امهنم ةيناثلا

 ةعقاولا 5 صاصتخالا مال امل لاقي و كلملا هبسش 5 ضرالاو تاوهسلا يفام هلو

 ريل اون ىلا كلام نوت نإ ماللا دعب امهنم ةعقاولا ملصتاال نيتاذ نيب

 هلل دحملا ع تاذو ,ىعم نسب ةءقاولا 0 قاوتسالا 1 سرغلل *لجلاو دجسلل
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 ' اًنامز فرظلا ناكأ. ةيقيقحلاف ٠ ةءزاجلاو ةيقيقحلا يا ةيفرظلا انوق ( حاضيا )

 طوق وحنو « 115 مور يف كنا وحنو دححلا يف ديز وحن ايسح فورظملاو انكم وا

 فوراظملا ناش ناوه باقلا اذه هجوو ٠ اباق اذه يف نا الإ ىعبصا يف متاحا تاخدا

 عبصالا ةكرحب كرحنملا وه ٌعاخلاو فورظملا وه اك سكعلاب ال هفراظ ةكرخ كرحشي نا
 ىرسحو ةمدقتملا ةروصلا َُ هيلقف متاخلا ف عبصالا ا هاصا ناكف هنا سكب

 000 اف ةيراخلو ىبار'ىف ةرسناقلا تلخفا هلثمو ٠ رابغالا اذهل ةلاطربللقلا هنف

 وحن ني ءسح ريغ يا م وأ فرطلا وا اعمل 0 ل ناب را ريغ فنوراملا

 ٠ ئنعم امهالكو فوراملا يش ةايحلاو فرظلا وه صاصقلاف ةايح صاصتتا يف و

 دقو 5 ىعم اهدلكو فوراملا 2 ةاحعالاو فرظلا وط قدصلاف قدصلا ف ةاجنلا هلخمو

 اا كا داك ع نركي دقو ٠ك الا يف ةكرتلا رغ ترظلا يف لاملا وه ىفملا نكت
 0 مك ةبحاصملا 1 يو همس اهتدعو يا ىرخا كا الو انلوقو 9 هللا ةمحر 2 ةنحلا

 نم معا ةئيزلا نال ةيفرظلل انه ُْى نكن امناو ٠ هعئيز عم أ ةكار قاب جرخ

 اذه ٠ اهضعب يف لب اهيف ةيفرظلا حصتال اهلك ه ذهو احالس وأ اب وكرم وا ًاًبايث نوكت نا

 م7 نا هيلا لمشبام هيندارملاو ليلعتلا * (ي راح اًقرظ .ةنيازلا عسا كم

 ركل ارنا تحد رخو ءالعال وا 'ةقا يبس يا ةقان يف سيلك لتقوحن ةلعلا مال ىنعم
 لخنلا عوذح يف ؟تبلصال رك اناا كااح الو ره بسس: ىا 1 3
 ىهو ةح رمد ّط تظسفا| )» رةحرس 5 هبات 0 22 هأوقكاو لخلا عوذج ُّط يا

 ااا هدلمتمالل يف نوكو ٠ هتوقو .ةلوط نع ةبابك كلذو ةعفترملا ةميظعلا ةرجشلا

 بواصملااوهبشي ناب ازاجم كلذ نولعحيف ةيفرظلل ىهف نيب رمعبلا دنع اماو نييفوكلا دنع

 ٠ ةدانكلاب ةراعتسالا قي رط لع 'يشلا يف "لاحلابةحرسلاو عوذجلا نم امهنكمتل بايغلاو
 ةبانكلاب ةراعتسالا قي نطلع لك يف نكمتلا عماجي فورظلابةحرسلاو عوذجلا نوهبشي وا
 اهانعم يف ةابلا ةقفاوم 5 نايبلا لع يف كلذ فرعتس ا” لي نيهجولا لع يفو ضبا

 يا « ىلكلاو رهابالا نعط يف نوريصب » هلوق يف 5 اي زا واو قاصلالا وهو يلصالا
 ٠ نرعطلاب مهقاعت ةدش دارملا نال ٠ زاحم رهابالل نعطلاب رصصبلا قاصلا ناف ٠ ىنعطن

 ةفورعم يو ةيلك عمج لكلاو جال تان مطقنا اذا قرع وهو رهبا عم رهابالاو
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 كناب ار العث ىفك » هنمو ٠ اًقاطم اهلعاف يف دازت لب لِيقو ٠ ا
 يهو ىنكل لعاف ردصم لب وات يف اهربخو ,اهعسا عم ناو ةدئاز كناب هلوق يف ءابلاف « م
 نوبل تقال امب ٠ ىمنت ءابنالاو كيتاي لأ » هلوق يف اكف ةرورضلا اماو ٠ تر
 ام كيتاي م لصالاو ةرورضال ةيلوصو وما ام ىلع د از ءابلاف تقال امم هلوقف « دايز ينب

 5 كيناي لع مزجلا ريدقل يهو ىرخا ةرورض تدبلا فو ٠ كيناي لعاف امث لنا تقال
 يا ةلخالا عذجب كيلا يزه وحن لوعفملا يق ءايلا دازت 5 ل ريغ هيف ليقو ٠ ىرت

 لوعفم يف تاقو ٠ اهوحنو ٍلعو فرع لوعفم يف اهتدايز ترك و٠ ةلخنلا عذج يزه
 ىفك » هلوق هئمو دحاول ةيدعتملا يفك لوعفم ف تدب زادقو - نيلوعفم| ىلا في

 اذا هيلع: لخادلا اكعبملا يفاًريغك دازن " يمس قك يان لجر يأ ال
 وحن ةيئاجفلا اذا نودب ادتملا ُِف ليو رضاخ نك نإ اذاف تحرخ وحن ةيئاحفلا

 مدقم دخ عفو لع ف ايغسا ما فيك اذك ناكأذ ا كب نفي رشوة 7
 فيكلصاالاو رخوم ادتبم عفر عضوم يفو ابلاب رج مضوم يف فاكلاو ةدئاز ءابلا كبو
 سلا ) هلوق هنمو ربخلا عضوم ىلا نع ا نأ طرشي نحل ىلا مسا يف دازت دقو نأ

 سبل ربخ يف [ريثك د 0 4 بي رغ وهو ( هيدي يف يذلا ضعبب باصي ىنفلا ناب ابيت
 هلوقك ةدحولا ةيفانلا الا ربخ يف ”اليلقو لفانب هللام وام ربخو َءأَشِب دير نأ
 ةيفملا ناك ريخ' فو (تراق نبا داوس نع ذاق نغم ٠ ةعافش وذال موي ًاعيفش يل نكف )

 عشجا ذا مهلجتاب ٠ نكأ مل دازلا ىلا يديالا تدم ناو ) هلوق هنمو سيل ىلتاهل المح
 رم 15 اهلماع يفنملا لاخلا يف دازت © ةعجارف هعضوم . يف كلذ لكرع دقو ( لا موقلا
 7 ديك وتلا يف نيعلاو سفنلا ةظفل يف دازت 5-5 ةيئاذ4 تءجر امث ) هلوق هئمو

 . هعضوب يف رتاك هتيسيوأ هسا لب ١
 أنكح وهامو ىف نسم لضالا رشا

 صاصقلا يف 3 وحنو دحسملا يف دب ز ونةيفراثلا يف ىنعم يف لصالا 3

 يفوهيفو كيف وحئاضيا ةروكمل او انكي مةرهاظلا 1 8 ٠ ”ةايح

 ٠ حاضيالا يف اهارت ىرخا ناع. املو ٠ ءابالا قالخا نم ”قلخ
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 وهو ضوعلا وه فلاف فلاب هكر ال 00 ضةوولا ءاي ىعساو هريغ وا نك ضتوعر

 هالثمءيشلا فيسضف 0 ريغ وطو ضوعلا وه فعش ضف ٠ فعضب هناسحا تاقاكا وحنو ١ نع

 زواج هل ف نعب ىدعتي لاؤسلاف يا هنع ل انما يا اي هب لاساف وحل ةزواحلا 4

 كعب عوقولاب صخخش ءابلا ناليقو ٠ ةياوتعم هوا هذهو٠ انزاوسدملا ىلالصوو هدع ل وسلا

 00١ نيب مروت سبا هلوق ليلدب صحح ال ليقو ١ نعي ىدعتت اهنال لاوسلا ةدام
 .ليادب راطنق ََط يا راطنقب هثمأت نانم ردن لك ءالع ال مهناعا نعو يام مامعابو

 هوم اا نوكتف هيلعو لبق نم هيخأ ىلع ؟عنما اك الا هيلع عما له 2 ىلعب نمأ هب كعن ٠

 00 يا » تعفرت م رجلا ءامب نب رش 0( هلوق هئمو ةيضيعبتلا "1 ملا 1 : ىلع ىعك

 واولا اهيتخ أ نع درفتتو هفرحالصايغو م ةلاا.ا ناسا ريفمحاو هضد رجلا ءام

 كب مسقا يا ناعف ا كب و ريعلا ىلءاطوخ دو ناعفال هلابممسقا ون أعم لعفلا رك َد زاوح ءاعلاو

 واولا فالخب افلحتسم كللأسا يا مئاق دي ز لح هللاب وحن يفاطعتسالا مسقلا يف املاعتساو
 وا هللاو الو ناعفال كنتوا كو الو هللات وا هللاو مسقا لاقي الف يا كلذ لك يف ءاتتلاو

 ايفر مسقلا ماكحا ترء دقو ٠ يفاطعتسالا مسقلا ليبس ىلع مئاق دي ز له هلت

 ار ليقو 0 *يما ناجحا يا يف يربح ناللف 0 كك لثم ةياعاا ءاهتنا ط١ أعد أرف

 ملكتملاب مئاقو قصتلم فطللا نال قاصلالل رذئنيح ءابلا .نوكتف فطل ىنعم نسحا
 اهتدايزو لعافلا 5 ١ عضاوم ةتس ُِف ءايلا دازتو ٠ ةدئازلا شو هب وقتلا يا ديكوتلا اذ

 طظفلب لعفأ لعاف كين ةحاولاف :!ةرورضو : ةريدكا قا ةيلاغو ٠ ةمزال يا ةبحاو هيف

 تريغ الذ 2 د راص قع 0 مركأ لصالاو دب زب كار بحعتلا نسارعألا

 ااا لا نركيال ىرفملا رمالا لثق لعافو عالا قا لطلا ةعضص ىلا وخلا ةئض

 اديهش هللاب ىفك وحن ةمزاللا ىفك لعاف يف ةبلاغلاو ٠ ظفالا حالصا انه ءابلا ةدايز
 . لدلك قدا وهو نا وا لاح !"لكيشو هيلع ةدناز ءايلاو قك لعاف ةلالملا لغفذاؤ

 اكتم هلعافو رمالا ىدم ضام لوف املا يا فعكا نسم ا زئات اذه يف ىفك نا لبقو
 تناكاذا نفك نا ليقو ٠ةدئازب قسفلو هي دعتلل ءابلاو كب قلك كلا وكنا 500

 قو ىنعمب ىتلا ىفو نيلوعفم بصل وا ىنغا ىنعمي لل شو ادحاو ال وعفم بص 8

 ا



 6١خ"

 'ء ون هسفن هكسأع ناب يا ةقيقح رورحلا ىلا لماعلا لصي نا وهو يقبيقح اماوهو ٠ اًنازو

 ام لماعلا ءسائ نا وهو يزاجماماو ٠ همج نم ءيش لع تضبق ذا دب زب تكسما

 انلوقو ٠ديز نم برقي ناكمب - تقصلا يا دي زب تررم وحن رورجلا نم

 (ضيا لقنلا ءاب ىمستو ةيدعتلا ١ صو ينعم رشع ةثالث اهتدعو يا ىرخا ناعم اهلو

 لسفلا هيدعت ام رثكاو ٠ ةللوسفما رعافلا رييصت كامل ةيزواتملا يا ةرجلل كالا

 دقو ٠ ةزمهلاب هتبهذا لوقث 5 ديزب تبهذ ”ديز بهذ يف لوقتف مزاللا يا 0
 رييصت يا ةصاخلا ةيدعتلا ىه هذهو ٠ ةزمهلاك ةغلابملا دصقل كس دعتملا لعفلا عم

 00 ىنعم لاصيا يهو ةفاعلا ةيدعتلا اماو ٠ ءابلا هذه ةصتخم ل ع لا

 رج كنيس ةماع يه لب ءانلاب ةصاخ تسيلف فرملا هيضعقي يذلا ىنعلا لع رورجنا ىلا

 1 نيب ةطساولا يه نوكتف لعفلا هلآ ىلع ةلخادلا يهد ةناهغسالا ١ ةيلصالا رجلا

 وحن يف ةلمسلا ءاب هنم ليقو مودقلاب ترحنو فيسلاب تب رضو 0 تيدك رك لعن

 مل عنا ون ةل الا ريغ بدسلا ىلع ةلخادلا يهو ةيببسلا < عم ىنعمب منا ليقو ٠ ٠ هللا مسا
 « هند تس يأ هدب. انذخا 5 وحنو ٠ كاع بدس يا لدعلا داتا -

 ٠ هتعاجتا دب ز نم دسالا عزةني يا ١ دسا دي زب تيقل وحن ينايبلا دي رجتليتلا ءابلا اهنمو
 ٠ادسا ديز ءاقلب تيقل لصالاو دي ز يلا فاضملا ردصملا فذح ىلع وه دي زب كلوقف

 ةبحاضملا 2 كلذ نيغ ايف لبقو“ ٠ هايا يلاقل.سسج ديز سفن وهو دسالا تلا ل١

 وحن عم اهعضوم تيس ندي نا امهادحا نائمالع الو لالا ءابو ةسبالملا ءاباطل لاقي و

 اولخد دقو وحن لاخلا اهرورجي نعو اهنع ينغإ نا ةيناثلاو ٠ مالت عم يا مالسب بهذا

 فرظ لاثم اهعقوم يف عوقو اهتمالعو نامزلاو ناكملا يف ةيفرظلا ه ني رفاك يا رفكلاب
 نيب ةروهشم برح ةعقو هيف ىرح عضوم مس اوهو ردب يف يا ردبب هللا كرصن ناكملا

 تقولا رهو رم ف يارس مهانيجن نرامزلا فرظ لاثمو ٠ ردب ةعقو يحس برعلا

 هلوقك لدي ةملكب اهعضوم يف نايتألا نسحي ناابتمالعو لدبلا 5 رحفلا لرا لا

 ىنعمو ٠ مهدب يلتياف ياك اناكرو ًاًناسرف ةراغالا اودْش٠اوبكراذا اموق_مهب يلتف »
 ةراغالا لجال يا هلجال لوعفم ةراغالاو شبجلا هريدقن فوذحم هلوعفمو اوق رف اوئش

 عمج ضاوعالا ّلَع ةلخادلا يهو ةلباقملا 17 هلاتق وا' هذخا داري نم َلَع ليما عفد اهانعمو
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 ب رم ا حصالا ُْق ةيابم ٍشو ِ هقوف نس يا )» اهأومظ ١ | دعب هيلع 0 تدع 4

 ال نم نرا نم نع يف :رمال اهياع نم لوخدب امبا اهنوك نيعتب امنا ( حاضيا )
 نم تدغ هلوقو ٠ هلثم ىلع دبا فرحا نال فرحلا ىلع ال مسالا ىلع الا لعد

 ريمفلا هيلع نمو ٠ ةمامحا مح يف رئاط و ةاطقلا ىلا ريمضلاو تراس يا لا هيلع

 ةدم مبلل نوكسو ءاظلا رسكب ءمظلاو ٠ اهخرف قوف نم يا خرفلا ىلآ دوعي رورحلا
 لصت ىنعمو « لهجي ءازي زب ضيق [:رعو ةلصت » هلوق تببلا ماتو ٠ ءاملا نع اهربص

 رشقلا ضيقلاو ٠ هيلع نم لع فوطعم ضيق نع هلوقو ٠ شطعلا نم اهؤواشحا توصن

 مالغاال ةالفلا لهحملاو ةظيلغلا ضرالا ءازيزلاو هسفن ضيبلا هب دارا ضيبلا نم ىلعالا

 اضيا ةينبم يه اهتيمسا لاح يف يا حصالا يف ةينبم شو انلوقو ٠ اهيف ىدتيي الف اهيف

 لصاو هلع مل ف فرملا ةهماشم وهو ءاتبلا ىهشقم لوصحل كاد معز 0 افالخ ةب رعم الإ

 (يمإ تثعقو اذا نع ءانب كلذ ط ليادلاو .٠ ةلمخا 5 ءالمتسالا ىعم ُش نضل هانكم

 تاو عما اهعوقو دنع ةب رعم نع نوكت ناب جوا ةب رعم لع تناك ولف ٠ مدقت | نك ارورجي

 وهو نيفرح ع ةعوضوم نع نأ ثيح نم نفرلل ةهباشملا ف ىو نع نيب قرف دحو

 ةبرع» ىلع تناك ول اضياو ٠ فرحا ةثالث ىلع ةعوضوم اهناف ىلع فالخب فرحا عضو

 نم لوقت < ءالع نم .لوقتف هيلع نم كلوق يف ابفلا قنت'نا بحول ةيعمالا لاح يف

 بم يا دام ريغ هنأ ا ايف رجالا هس عل ا نوبلقي امنا ا هايم مف هاتف

 مهنع تبثي لف برعملا يا يس ّلكو ىدل يف هيلاو هيلعو هيدل كلوقك
 هاصع نمو هاعف نم كلوق لّدم اي هفلا باق

 | وه امو ءابلا انعم ف لصالا وه أم انما

 00 اج ايقراخ ال ىعم وشنو قاصلالل 53 ناابقا لكالا

 ةروضملاو انلغم 6 ةرهاظلا ءاايآلا ِ ١ أ اكو 5 0 تررهو كدب زب

 حاضر الا يف اهارت ىرخا ناعم الو ٠ يل ثررمو هبو كي تررم كلوقك
 هس اهقرافي الف قاصلالل ةعوضوم ءابلا نا يا با اهيف لصالا انلوق ( حاضيا )

 ىقعم اناك وا نيساعم زاك ءاوس ء يشن يش لاصتا وطه قاصلالا و٠اطامعسا درا وم 0 يش



 مكادعام لع هللا اوربكتلو وحن ماللاك للعتلا 7" يونعملا ءالعتسالل يا ابلصأ لع انه
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 ول ينك ةيفرظلا 4 اذه نظن يش يال يا اذه لوقت مالع وحنو كايا هتيادهل يا
 سانلا لع اولاتكا اذا وحن نم ةقفاوم © ةلفغ نيح يف كياةلفغ نيح َلَع ةئيدملا لخد

 قيقح يا هللا ىلع لوقاإل نا َلَع قيقح وحن ءابلا ةقفاوم ١ سانلا نم يأ نوفوتسي

 ةدئاز نوكت .نا ٠ هللا مساب يا هلا مسا ىلع بكرا برعلا لوقي و ٠ حا لوقا ال نأب

 ىلع اير منا ٠ لمتعي كيباو وكلا نا» هلوقك ةفؤذحم ع ةلك رع قطب ومتلل

 ةيلوصوملا نم لبق ىلع دازو هيلع فذ ٠ هيان لكي نم دي م نا يا « لكشي نم

 اهعوقول انه ةدئاز ىلع تاعج امناو ٠ يشب قلعتن الف اهنع ًاضي وعت دحيل الوعفم ةعقاولا

 لمتتعي هلوقو ٠ رجو مسق فرح واولا كيباو هلوقو ٠ اهيلع ىنعملا ناك ن او اهعضوم ريغ يف
 20 مثوت عفر وهو كاردعسالل نوكت نا 1 ساعملا لجال لمعلا فلكشي يا

 وهو بارضالاو ٠ نكل وهو كاردتسالا فرحب رسفي و ءاعثتسالاب بيش اعفر قياس مل

 كلوقك لب وهو بارضالا فرب رسفب ويلاطبا بارضا وهو رخال ضرغ نم لاقتنالا
 ىلع سأيي ال هنكل يا هللا ةمحر ْنم/نمأيي .ال هنا لع ةعينص ءوسل ةنجلا لخدي ال نالف
 فشي إف اني وادت لكي » هلوقكو بارسضالا نعم لع سايب الهنا ليوا كارد ا
 7 مفانب سيل رادلا برق نا لع : دعبلا نم ريخ رادلا برق نا ْلَع ٠ انب اه

 برق نكل يا كاردتسا لما ريخ رادلا برق نا َّلَع هلوقف « دو يذب :نسل هآوهت نم

 سيل رادلا برق نا لب كيسا بارضا ا سيل رادلا برق نا ىلع هلوقو ٠ ريخ رادلا

 لك نم دعبلاو برقلا يولش نم انبااماق لفهلوق همشويام ىلوالا ىلعب لطباف ٠ مفانب

 ٍلعاو: دعبلا نم ريخ اقأطم برقلا نا نم هلبق ةل#جا همهوت ام ةيناثلا ىلعب لطباو ٠ هجو

 ةلزنمم اهنوكل يشب قلمشت ال نا لمحت بارضالاو كاردتتسالل يتلا يا هذه ّلَع نا

 فوذحي ادعم 0 اهرورحمو يش 1 نا ليك ٠ بارضالاو كاردتسالا فرح

 ش ملا رادلا برق نأ لع نتاك قيقحتلا 01
 .٠ ةينيم وا ةب رعم يف لهو اطل دم نكي امو اين ]لع نروك نيعتب لسا 0

 ةلوقك نم اهيلع تلخد ثيح قوف تي اهما ل روك نيا
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 ْ: ْ , هن رعم ال نوحشلا ّط ةيليم يهود يني

 ىلع الا لد ال نم'نال اهيلع نم _لوخدب "اها اهنوك نيعتي امنا . ( حاضيا )

 يتلا ةقلحلا ةئيردلا ىنعمو ٠ فرحلا ىلع 00 ال قارا نال فما لعال مسالا

 5 ىلا راسبلانم ثري ام وهو حناس عمج م:سلاو ٠ سرتلاك نعطلاو يلا اهيلع لعتب
 كلو حئاسلاب لءافتل برعلا تناكو ٠ راسلا ١ نيمملا نم رعاام يا هسكع حرابلاو

 6 ّط ًاضيا ة هيبه نركب لاح يف يا نوكسلا ىلع هينبم ف انلوقو ٠ حرابلاب

 اقتل واسم لصا ةيسوت ٠ نفرح لع ةعوضوم اهنوكل يا هعضو يف لفرحلا اهثيباشل

 ا نفرح كف يعف ةزواجملا ىنعم
 0 وه امو ىلع ىنعم يف لصالا وه ام كك

 'يشلاقوف ثلا نك الا قر نا لع ىنعم ِف ليخألا 0

 0000015 + ماللا ءاينآلا كابا ايكو + هقوف يا مطسلا لع تلج وح

 حاضيالا كي اهارت ىرخا ناعم املو ٠ <يلعو كيلعو هيلعوحن ةروكملاو

 يا كيشلا لع تنبات كلوق يف اك انيح.ةرات نوكي المتسالا نا عا ( حاضيا )
 0000 1 ركل دق امرتف كو ضعي لل ينفع ادلضف وخل( ودعني نوكي ةناثإ هلل
 يف ا بلاغلا وهو هسفن ىلعب رورجملا لع امقاو ناك أم وه يقيقحلاف ٠ اًبزاجم نوكي دقو
 ىلع ال رورحملا نم برقي ام ىلع اعقاو ناك م وه راع“ حطسلا لع تسلج كلوق

 7 هرانلا نم بي 00 ناكملا ص فاك دع رانلا َلَع دجأ 0 وحن هسفن رورحملا

 صخشلاف ٠ قيرطلا يلع ينادي رانلا برق ناكم ىلع ًاصخش دجا. يلعا ىنعملاو

 وحن اماو ٠ ىزاج وهف 1 نبيتز# نإ لع لب ايل ناحل لع اتم سل ىداحلا
 ذا هللا ىلا هتدتساو ىلكوت تفضا تا دانسالاو ةلااغالا ىلع ورق دلل لع ككل
 هعمل 3 اهتدعو يا ىرخا ناعم الو اناوقو ٠ ارا الو ةقيقد ال يش ىلاعت هى ىعواعي ال

 دل عم يا مهملظ ىلع سانلل ةرفغم وذل كبر كراو وحن مك ا

 تيضر يا «اهاضر يهجيا هللا ر كلر نوب لع تيشر اذ 00 5 را
 يي

 ىلع نوكتف ىلعب ىدعتي وهو فطع ينعم انه نعت كل ضو نا لتر ليق.“ يع
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 نم تاقوالا لع طسق ام وهو محن ث عمج موهنلاو .اهريغ واكيد نم ناتنألا 00

 نا رهاظلاو لبق ٠ ةبدلاو نيدلا نم معأ هب لفكتيو ناسنالا هلمحي ام ةلاملاو ةلاجلا

 ىنعمو ٠ هيف لخدي ملو هزواج اذك ن عنو ىنعم نآل ةزواجملل هيأ اهلصا لَعانه نع

 ٠ لوخدلا مدعو هز ز واخنا يا لوالاىنعملا تيبلا يف دارملاو ٠ رو هيف لخد اذك يف ينو

 هدابع نغ ةبوتلا لبقي كيسذلا وهو وحن نم ةقفاوم "1 يف ينعمب انه نع نوكت الف هيلعو
 نع ةرداص ر'دقتف ةزواجملا يا ابلصا لع هيف نع نوكت نا لمث# و ٠ هدابع نف كيسا

 نوكت نا لمشيو ٠ ىئوهب ظفلتي ام يا ىوه نع قطني امو وحن ءابلا ةقفاوم '/ هدابع
 كالذو ةناعتسالا 8 رهظالا وهو ىوه نعردصي امو يا ةزواحلل يا ابلصا لع انه نع

 تيمر لصالاو سوقلاب يا سوقلا نع تيمر وحن ءابلاك لعفلا ةل ١ لع ةلخاد نوكت ناب
 انه نعف كلذ عمو ٠ هيف اهب ًناعتسمو يمرال ةل ١ سوقلا لج ىلع اذه سوفلاب مهسلا
 سوت 1 رع ةيامرا تردصا ىنعم لع ةز واجمأ يا ابلصا لع نوكت نا اضيا لمثحت

 اهءارح اهانا ”سفن "نإ عرِجُأ » هلوقك ةفوذحم ىرخا نمضي وعتلل ةدئاز نوكت نا ه

 2 نرعع تفذخلا كيبنج نيب يتلا نع عفدن البف يا « 'مفدت كيبدج نيب نع يتلا البف
 فنرإو توملا ماراو فات عزجت ىنعمو ٠ اهنع اضوع نع هدعب تديزو لوصوملا لبق

 ٠ اهربخ ةلجلاو ناشلا ريمج اهعساو ةليقشلا نم ةففخم يهف اهتزمم تحف اذا نفت لق

 ىنعمو ٠ روكذملا هرسفي فوذحم لعفا لعاف نسفنو طرش فرخ يعف اهتزمه تريسك اذاو
 ا كلك ب كاوق تا فوو عوج كل لصق نأ ل خب ال تيبلإ

 كيبدج نيب ينلا كسفن نع توملا عفدن ١

 ليا امع هلوقك لمعلا "رع ابنك الف نع ةدئازلا ةيفرطا ام ديت 0 هي

 ليلق رجب نيمدان "نحصيل
 ةينبم وا برعم يك لهو كنيس اهاتعم نوكب امر اهمأ نع لوك تاعحا)

 ريثك وهو نم أم اء: ان اة فناج قمم ايف اننرك ني 4“

 قلك كباج ن 0 ةرأت ينك نع نم "ةئي رد حامر ال يا را دقلف » هلوقك

 00 نادرا ترم ي :يع نع لع » هلوق هئمو ردان وهو ىلعب اهرج ععسو
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 كتزواج كيسا كلنع هللا يضر وحن ةزواهحال نوكت ْنا نع يف لصالا ج
 هتدعاب يا دلبلا نع ترفاس وحنو ٠ كدع تدعب وا كتدعاب يا ىضرلا بيس ةذخاوملا

 ةروضملا ءاعسالاو ةرهاظلا ءاعمالا رت نا ابكحو ٠ رفسلا ببسب هنع تدعب وا

 لل فا هارت رخآ ناعم الو * تب راك

 رورحلا نع روك ذم ريغ غو ررك دن هرم دعب فا ذعلا راش 6 حاضيا 0

 00011 هي نطاخلا رغا ةةعاولا 37 اه يدعتملا لدفلا رقم داما ترس نع

 . مهسلا تيءر هلثدو ٠رفسلا ببسب دلبلا نع ء روك ذملا ماكتملا دعبكو روك ذم ريغ ءيش يو

 امو انلوقو ١٠كلذ ىلع سقو ٠ يرلا ببس سوقلانع 0 دعبو 3 يا نسوقلا نع

 ملل رو نع نفت ينخأل او ازقئاووخ قدلا يهو ةعسن اهتدعو يا 2 ناعم

 اهو ٠هسفن ُّط يا هسفن نع ل>ب امناف وحن ىلع ىنعب يا ءالعتسالا 7 سفن لدب يا

 عرشلايف لخبلاو لخلابهسفن نع ريكا عنك ائاف ىنعملا نال عنم ىنعم لخ نيمضت لمت

 كم نبا هال » هلوق هنمو ٠ هدنع ا م لئاسلا عنم برعلا دنعو بجاولا عنم

 ا ىلع بسح ف تاضفا ال يا « ينور 22 يلادد 1 0 ينع * بسح ُِق ع ال

 نعب 0 انهو ىلعب ىدعت هتاف لضفلا شق هيلع از يا هيلع 0 لاقي نا فورحملا

 رجلا مال فدل: كمج نبا ترد هلل هلصاف كمج نبا مال هلوقو ٠ ّط ىنعب نع نا م

 هنع باناو فاضملا فذحو نيهجو .:ره ذوذش هيفف ةلالجلا مما نم ىلوالا ماللاو

 ناك امو ون ليلعتلا * ينربقثو ىتسوست يا. ٍنوزختو كلام يا ينايدو.٠ هيلا فاضملا

 كلوق نع انعم يرات نحن امو وو ٠ ةدعوم لجال يا 2 نعالا يهاربإ رافغتسا

 خس ناكل ربخ فوذحمبي ةقاعتم نيلاغملا يف نع نوكت نا لمتحيو ْ كلوق لجال يا

 ا وريد نانلا يف فول نوصل كسنو ١ ةدعاللا نع رداع الا مرهق كيوألا
 ادع وحن دعب ةقفاوم ©. ةزواحلا يا ابلصا َلَع امهيف نع نوكتف هيلعو كلوق نع ارداص
 ”يبلا ةارس _س» هلوقك ةيفرظلا يا يف ةقفاوم < ليلق دعب يانيمدان ”نحبصيل ليلق
 ىنعمو ٠ ةعابرلا لمح يف نكت ال يا «ايناو ةعابرلا لمح نع ؛كت الو ٠ مهتيقل ثيح
 طاوواتجا-ةلارحلا مون ءارلا رس كب ةعابرلاو يرس عمج فارشالا ةارسدلاو ر طعا_ سآ
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 يلا كبح ام يللا لاغف مركو ةدوك اهادعم يف وهامموانضْعبلاو بلا ظفل نه نقسم |
 دي زكضغبب يا قارا نم دب را ا تنا ليضفتلا مس | لاقمو ديد كيحا يا

 ةيصاصتخالا ماللاةفدارم ع نمل هلعاف نيلاخملا يف ىلا را ورمعل هضةب نمراكا

 |معقيقح 4 00 8 3 0-00 امنا ا كلياكيلا 0 لنا

 باوث كل ل ا ل 0 ىلع هللا دمحأ ا هلم 03 يا كيلا

 ٠ ةمايقلا موي يف يا ةمايقلا مو ىلا ؟ةعمجل وح ةي ةيفرظلا يا يف ةقفاوم 5 دجلا كلذ

 ْق أك يا « ”برجا 'راقلا هب يلطم سانلا ىلا ٠ ينن اكديعرلاب ىكت الو »كر
 ةيلواللاا لتملا "ىف" كلا نا 00 تقزلا وهو راقلاب نوعيدم 5 لج اللا قل"

 ا يسلا ف امن ا و اهتقيقح 0 يهف 6 ىنعم من نيمضت 1 ملا كنعمجي

 مبا نم لاح فوذحمب هةقلعتم ا هجشب 0 سانلا لا اقاشد هرب دقن فوذحمب

 : ةقفاوم © نهد يار اقلاب يبط دق برجا لمح دمعوأ !بتبس سانلا للا 2 هريدقل

 ناف ىنم كا« ارمحا نأ “لبا :ىاورت الف قس هلوقك ةباَغْلا ءادتبال يتلا نم

 ْ رعاشلاو نمي ىدعتي امنا وهو هنم برشلاب هشطع لاز يا ءاملا نم يور عراضم ىوري

 ليسا ايل مأ 00 هلوقك دنع ةقفاوم 35 ةيباغلا ءادتبال ىلا نم ىنعمع 5 نو 9 ىلاب 5

 يلوالاو : يدنع ىبشأ يا »“ :لهاشلا قحلا نم "يا ىبشا . 0 تانجلا 0

 ىلا نأ مدقق دقو :بحا ىلع ىبشا نال يلا بحارديز ف ىبك نييعلل نق لا لس
 كيسا نيييتلا اهانعم ن 0 مسا وا بحت لعف نم اضخب وا بح مهفي امم ةقاغنملا
 ةدئازلا ىو ديكوتلا 3 ا 0 انه تسلل 0 قل 2 العاف اهرورجي نك ةلفبف

 عراضم اهنا لع ىؤبت نم اولا حتفب ٠ ما كوت سائلا نم ةدّئفا هلوق هلم لمحو
 ةدئاز ىلا نوكتف مهن يا ماوهت نسانلا رم ةدئفا لعجاو ىنعملا ذا ؟بجحا يا يوه
 ىعم ىوبي نيمضت 1 يه لب ل زب يرسل ليقو٠ هسفنلب ىدعتش "يوه نال ديكو ثلل

 كلذ ريغ اهيف ليقو ٠ ىلاب ىدعتي وهو ليي

 ١ ارجع نك نع ىنعم ف لصالا وه 5 0س
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 ٠ ةنيدملا ىلاتبهذو ليلا فصن ىلا ترهس وحن[ هريغو .٠ رحفلا علطم ىلا ترهس وحن

 ظ حاضيالا قءايشارت 3 ناعم الو

 لعفلاب سنلتملا 'يشلا رخأ غولب لعل دت اهنأ ةياغلا ءاهتنال اهنوكب دارملا ( حاضيا )
 0 ينو ٠ هل ىنءمالو رخالا رخا لعلدتت اهنا دافا الاو رخالا ءاهتنالاب دارملا سدلو

 اركز كلذ ىلا ةراشالا تفس 5 ماللاو" ىح نم: ةيافلا داهتنا هبا ىمملا اذه يف

 ا ٠ انلثم اك ناكم مس اوا كانرا تا افرؤزع نارك لا يا ناككملا يفو نامزلا يف

 "اضم !رخا ناك 0 يأ اقاطم ةرعمملاو ةرهاظلا ءاهسالا يا مشا رجت نا اهكحو
 ةيساهدعب ام لود لع ةئي رق تلد اذا اًنغيا اهكح نمو ٠ نغم اك اهريغ وا رخالاب
 اوتا ون هيف هلوخد مدع لع وا ٠ هرخآ ىلا هلوا نم باتكلا تأرق وحن اهلبق ام 5
 مدع ميعصلاو كلذ لع ةئيرق لدن مل ثراو ٠ ةئيرقلاب يا اهب لمع ليللا ىلا مايصلا
 ىلا لبق اس , كح يف لخاد ملا نامكلا تارق كلوت نم هرجان ةيطو ٠ ناظم لكما
 لوعشلا ىدم يف ظفللا اذه لازمعسا ع لادلا فرعلا انه ىهو هلوخ د ّلَع ةئيرقلا ةلالدل
 ريغ ليللا ىلا مايصلا وأ هلوق نم ليللاو ٠ هلواك ورقم باتكلا رخبا نوكيف مومعلاو
 موصلا نا عرشلا يف ررقث هنا هو هلو>د مدع لع ةئيرقلا ةلالدل مايصلا يح يف لغاد

 لعشتي رقلا تفتنا ناف ٠ موصلا يف لخاد ريغ نوكي ليللاف راهنلا نم ءزج رخاآ ىلا يهتني

 فصن ناحيحصلاف ليلا فصن ىلا ترهس وع لوخدلا مدع ميحصااف لوخدلا مدعو لوخدلا

 كلذو ةيحاصملا يا ةيعملا ١ 2 ا ناعم الو اناوقو هيف روهسم ريغ ليللا

 هيلع اكوا يش لع هب امو ه1 يف رخأ ىلاءيش مغ علق“ 1 ف نوكي

 ىلا مهلاوما اواك ان ال ومن لوالاف ٠ .ال وا هسنج نم ناك ءاوس ءيشب اقاعثم وأ ءيشب

 ا كانا نقف ١ هلا مم ياش الا يراطنا تفرغ للاعلاو جلاوما عم يا ىلا أوما
 يك ىإ لاع فوذحم ةقاعح ىه لب ةالصا عم ىنعمب تسيلو ءاهتنالا يا اهتةيقح ىلع

 هيف سيل هنال لام دي ز عم ىنعب لاما زا ىلا ناش نرخ الو 5 آاوما ىلاو هللا ىلا

 يا اهرورحم ةيلعافا ةئيبملا يهد نييبتلا 5 امهب ناعتبا ءىش يارخا ء يش ىلا ء يش مخ

 كيسا ليضفت مسا وا بحعت لءف نم اضخب وأ بح ديفي اناس 0 كلذو ةالعاف هنوك



 او ١

 كالذ ريغيف دازت الو دحانم رادلايف لهو دحا نم فخن الو دحا نم بقوع امو لجر ٠

 نم يف ءاج لاقي الف تانالايف دازتال يا خلا ينأ اهمدقتي ناابلوق ( حاضيأ )أ

 كون هعضوم كيس ءر 5 دمتم لعق كنيبو هني لصف اذا ةيربخا كريم يف الإ لجر
 ريغعم دازت الو هجوالا ىلع اضيا ةزمهلاو لهب يا ماهفتسا وا انلوقو ٠ تانج نم اوكرت
 بلطا الإ روكي أل اهديغ قلد معسل مل هنال ماهفتسالا تاودا نم ةزمحهملاو له

 روصتلا للطلو هل د ةزمطاو طقف قيدصتلا : باطل له ناف ٌةزمهلاو له ناللخي روصتلا

 .نرظ يلوعفم ٍناث جرت ةقيقح يا: هب ”الوعفم اهرورجن نوكي نأ انلوقو * ضيا

 يعش 1 وح اما:ةقيقح: لومفملاو - لصالا يف ناريخ امينا فئأو معا ليعافم ثلاثو

 أضيا جرخو ٠ ديز مايق نوئظملاف ائاق ادي ز تندظ تلق اذاف املوا يلا افاضم اههيناث .

 ليعافملا هذهعم دازت ال امناو هعم لوعفملاو هلجال لومفملاو هيف لوعفملا يو ليعاقملا هيب
 لوعفملا يف ينب و هلجال لوعفملا يف ماللاب و هعم لوعفملايف عب رورحلا ةلزنمم تملا يف نهال

 هجو ربظي ال ذا نم هعم دازت اهنا رهاظلاف قلطملا لوعفملا اماو ٠ نم ة:ربعماحي الف هيف

 ردصملا عضوم يف ءيشو ةدئاز سف يش نم باتكلا يف انط رف ام هلوق هنم لعجو عنلل
 ًادتبم”انلوقو ٠ نم تديز مث فوصوملا فذحل اًديش طب رفت لصالاو قلطم لوعفم يا
 لصالا يف امنهناف ىراوزعا ليعافم يناثو نظ يلوعفه لوا هيف لخديف لصالا ينولو يا

 ٍيُغ نمو ٠ بهذ دق لحر نم دياز تل نو 0 حا نم'تنظ امي لوقتف ل 1ك

 د يف ا مومهدقي مرثكا كلذلو را فورح ما

 متائيطخ اه هل ردك لمعلا نع ايفكت الف نب ةدئازلا ةيفرحلا ام قحلت ( هبنتا)

 متاكئيطخ زج ارز

 ابكح فيكو ىلا ىنعم يف لصالا وهام .س
 ىلا مايصلا اومتا وحن نامزلا يف ةياغلا ءاهتنال نوكت نا ىلا يف لصالا

 ىلا مارحلا دجلا رم هلوقو ماشلا ىلا توريب نم تيشم وحن ناكملا ينو ٠ ليلا

 رخ الاب ليطتملاو برخملا يلا تمص وش رينالانرخت نارابكيتيو مقالا 0

  نكاااو اننحأ
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 ١ نم ىدغاو ءايح يضغي « 7 هنمو ٠ ا اوقرغ أ كيسا اوقرغا مهاياطخ

 .اهلحم لحي يتلا شو لدبلا ؟ هتباهم لجا نم يا « مست نيح الا ملكي الف ٠ هتبابم
 يف ةكئالم مم اناعجلا وحنو ةرخالال دب يا ةرخالا ن 1 ةايحلاب ّميضرا وحن لدبلا

 يا اذه نم ةلفغ كين انك دقانلب ةاي وشن نع ةفدازم ت6 ملدب يا نوفلخي ضءرالا

 ضرالا ىف ذ يأ ضرالا نم اوقلخ اذام لورا وحن هَ ةفدارم يا ةيفرظلا | ل نع

 ا ' ين يا قوريخا يا لورا ىنعملا الأ قس خلا ير منا لوقو

 م هد ندنالا 1 2 ءابلا ةفدارع 3 هعمحر وا 4 0 0 يا كدب انها :|

 نم هانرصنو 5 ََط ةقفاومأ 5 ادتبالل اهنا ليقو .٠ فرطب يا ىنخ نو نم نورظني

 ةيقاب يا, نيمضتلا ىلع انه اهنا ليقو ٠ نميال ىلعب ىدعتي رصن نال موقلا لع يا موقلا

 يفاث ىلع ة : دا |دكلا يشر لصفلا 1 نك قىدعت يذلا 8 قىعم رع نمضف اهلاح لع

 هيسزاحيف 4م هلدفو اذه نه اذه ٠ نم يا حلصملا ن م دسفملا لعب هللاو و نيداضتملا

 ا كلذو انعز ةفداره 1 | نع ىنعك وا ادمبالل انه ام ما ماظل ايقو ٠ امهنم 5-1

 ليقو.٠ برضن امر هضا 4 هب رض شكلا برست "امنا ًانإو» هاوفكا اع نذ تلضنا

 مو عأ | لمدحلا 0 ةلخادلا ةدئازلا يو مولا ُط صيفا" ١ * ةيئادتبا اهن | رهاظلا

 . ةركثلا تناك نم لوخد لبقف لجر نم ينءاجام وحن يننلاب صتختال ينلا وكلا وهو
 اهلوخد دعب اماو نالجر لب لاقي نا حصيف هنم دحاولا يفنو هلك سبجلا ينن 0

 قار ةءسالاو مورملل عوضوم ا ص ةاخادلا ةدئازلا يهو هيدا 3 1 كلذ“

 امو دحا ند يلءاجام وحل يفنلا كعب نيعقاولا راب< دو دحاك يفدلاب هنصتخلا د ا

 طورش نيعضوملا نيذه يف نم ةدايزاو راي د نمتيار

 فنوكي نا ؟ ماهفتسا وا يهنوا ىنن اهمدقتي نا ١ طورشةنالث ج

 نر نأ 5 2 0 هل ةءوضوم وا لج مودعلا ةلمتحم ل اهرؤر

| 



 + تكلا :
 1 1 1 ا

00 

 يذلا

 ٠ "ل نإ وهف ءيثلا رخآ وه يذلا ينس اهانعمال ةفاسملا ةياغلاب دا را 3

 لاق نا مب هتاف لثملا يف ل اهعاب 0 ف ندحي نأ ةيادتبالا 01 5 0
 ميجرلا ناطيشلا نم هللا ذوعا وحن ىلا ةدئاف ديفي اموا ٠ ةئيدملا ىلا تيبلا نم تجرذ

 رورجن نوكي و ٠ ىلإال وه يذلا ءاهتنالاىنعم تدافا ابلاف هيلا :ىجتلا هللاب ذوعا ىنعم ناف

 أديم ةرصبلا ناف ةرضبلا نم ترس وحن دادتمالا ىنعم نمضتي لعفل اد هذه نم

 لصا هلل ناعما ىعم نمضتيال لعفأ 80 نوكي ةراتو 0 ا هيف وهو ره

 دادتما ال وهو جورذلل أدبم تعبلا' راف ثدبلا: نم تجرخ لفملاك دادقما هيف لزنل

 نوكي ناب كيسا ملا ناككلا يف انلوقو ٠ دادتما هيف يذلا باهذلل لصا هنكل هيف
 ناب يا غلا نامزلا يف انلوقو اهيف ريغكلا وهو روكذملا لثلاك ناكم م ءااهرور

 نيب رصبلا 1-2 هركنا دقو ٠. لياق وهو ايا نك ل نامز مس 0 م نوكي 1

 باتكلا اذه نا وحن نيع م ما ركب لب الامر الو نا تا 3

 0-0 ليبس لع كلذو 5 ءادتبا ريغل يا مما ناعمل 3 دقو انلوقو ٠ ورمجش نم

 ام اوكي ىحاوجتو فاردلا نم تذهل رع نعيم يف يئامملا كلو .:اهرك أ

 نيلاغملا ف ضع ريدقت حصيف ضعب ةظفل اهدسم دس نأ حمصي نا اهتمالعو ٠ نو

 نجلا اواو رعت دلما ناو 1 رج مهو نوبحيام ضعب و ماردلا ضعب لاقيف
 ناك 15| اهلبقأم ّط دوعي ر ,ٍيض عم لوصوم اهفاخي نأ حصي نا اهتمالعو ٠ ناثوالا نم

 نا حصيوا ٠ ناثوالا نه وه يذلا سجرلا اوبنتجاو ريدقتلاو روكذ الاملاك ةفرعم
 نوسبلي و بهذ نم رواسا نم اهيف نولحي وحن ركن ابلقام ناك اذا طلق يسمن ا
 نسحالاو ٠ سدتس يف ارضخ ايايثو بهذ يف رواسا نم يا سدنس نم ارضخ ابايث
 دعب ةيئايبلا نم عقنام أ اريثكو ٠ اهلبق امج اهدعب امب رابخالا حصي نا اهتمالع نا لاقي نا
 ةمحر نم سانلل هللا حتفيام هلوقام لاثم ٠ امهماهبا ظارفال اهب ىلوا اهو اهبمو ام
 بصن عضوم يف امهبمو ام دعب اهرورجنو يشو ٠ رةيآ نءانتأت امهم هلوق امهم لاغمو

 بص لح يف اهر ورب ع٠ يعف ةفرعم اهلبقامناك ناف اههمو أم ريغ عم اأو امهنم لاح '

 اهل ليلعتلا #7 هيا رعاأ ف ةعلدت هل اكشن :رور ث عم يبهف ةركن ناك ناو ٠ هنم لاح

 م١
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 هنييلعو لماعب قاعتلا مدع نم امهنيب ام عماجي مرد كبسحب وحن ذئازلا راجلا ةلزنم لعل
 ٠ ةربخ بي رقو ادتبم هنا َلَع ال عوفرم لعلب اَظفل رورحم راوثملا يف

 رج فرح ىتم نوكت نم ةغل يف سس

 رضخ جل ىنم ) هلوق هنمو ليذه ةغأ يف نم ىنعب رج 506 2

 ٠ هك نم يأ ةمك ىتم اهجرخا ضيا مهمالكد نمو جل نم يأ ( ”جيئن نمل
 اهرورحم ل وه امو رج فرح الوا نوكت ىتم س

 نوكيو ٠ ءالولد كالواو يالولوحت لصتملاريمضلا ىلع تلخد ىتم ج
 مف ,رلا يئاثلاو الولب رجلا لوالا بارعالا نم :رالحم اهدعب لصتملا ريعملل

 ٠ رم اك ابوجو فوذح ربلاو ادتبالاب
 راخلا ةلزام ايلي زتسا ادعبألا عفر عضوم يف الواب رورح لا ريم فلاناكامنا ( حاضيا )

 ءاقضالا رجتال اهمال اظفل هعفرنيعت ارهاظ مسا اهب رورحلا"ريمضلا ىلع تفطع اذاف . دئازلا

 0ك الا: |اذه اماو. ةرهاظلا:ءامنالا يا لمع الإ ار يمضلا يف الولل :لمع ال قاقو رعلططلا

 بس نوكت امنا رئامفلا ةباين ترا هفعضي نكل ٠ عفرلا ريعض عضوم رجلا ريع عضو نم
 للا كادع يضمن ابو ضيا نلصاملا ئاوضلا يف. د: روكت كب كيقو * ةلضفمملا ياوقلا
 ةب راقملا لاعفا يف تفرع ام ىلع يناسعو

 ابكح وه امو نم ىنعم يف لصالا وهام س
 تديلا نم تجرخ وحن ناكملا يف .ةياغلا ادتبال نوكت نا اهيف لصالا ج

 رخآ ,ناعمل يئات دقو ٠ انغامجا موي لوا رم كتديحا وحن نامزلا يف نوكت دقو

 7 دلاوب ادللم 5 ةرهاظلا ءامسالا رجت اهناف ايكحنانباو ٠ حاضيالا يف ابهارت

 ل س مك ملكتلا «اي عم ةياقولا نون اهمزاتو ٠ ين هوا كنم وا هنم.اذه لوقتف اغا

 اهوا ةباغلا ادتباب دارملا و ٠.هل ةعوضوم اهنا يا خلا اهيف لصالا انلوق ( حافي )

6 



 روح
 5 ب 1 .

0 
' 1 

 ٠ قذ لوعفم بصن لحي يف لثم ىنعب مما فاكلاف ( ”رشاعم انم قاذ دق يذلاك قذو )

 عضوم يف لثم يفعب مسا ف اكلاف ('مهنملا دربلاك نع نكح ) هلوقك رج عضوم يف ةراتو
 مسا وا قرح تناك ءاوس فاكلا نا ىلن ٠ بئاذلا يا مهنملا دربلا لثم نع يأ نعب رج

 اماو ٠ رئامضلا رت الف كلذ بيس مدقل دقو اهب اهصاصتخال ةرهاظلا ءامسالا الا رحتال
 ٠ ةرورضف ( الظاح الا ةنبك الو 'هك) هلوقو ( اب رقا وا اهك لاعوأ ثءاو ) هلوق

 اهانعم وه امو رج فرح ىنوكت نيا نق

 ةيماهغتسالا ام ىلَع تلخد اذا لوالا مضاوم ةثالث فيس ن ا

 تلخد اذا يناثلا“ مل ينعم يك هلصا :هّميك و ىنثلا ةلع نع اهب مهغتسملا

 "نك (ناليااديز هكا لج و 8-1 نا ريدقل ىلع عراضملا لعفلا ىلع

 ررضلا يأ © ”عفني و ثري ايك ىتفلا داري م هكلوقك هي رديعل د لعد اخد اذاكلانلا

 ةيليلعتلا مالا ىنمكف اهانع» اماو ٠ عفنلاو

 اهقحلتو انلثم 5 اهفلأ فذح بجو ةيماهفتسالا ام لع يك تلخد ينم ( خاضيا )
 لمفي !؟ ةفوذحلا فلالا لع ةلادلا ةمتفلل النفس *هّسيك لاقبف تفقولا دنع ككتلا أه
 خي ةيماهفتسالا امو رج فرح ىف ٠ ةيماهفتسالا ام ىلع ةلخادللا ريا فور رئاس عم

 اهتلصو ةي ردصملا ام نوكتف يا مما رسغي ايك وحن ةيردصملا ام ىلت انلوقو ٠ يكب رج ل

 عراضملا نوكب يا 32 عراضملا لعفلا 0 ادلوقو . ررفلل يا يكب رورجم ردصم ليوأت ف

 رورجب ردصم لي وات ف اهتلص 5 يل نأ 000 ةراخلا 3ك كعب ل ناب ًابوصنم

 فرح نال هذه 3 ماللا لوخد ردئنيح م 0 دي ز ماركأل تح ريدقالاو يب

 هعجارف عراضملا بصاون يف كلذ انرت ذ دقو ٠ هلثم ىلع لخدي ال رجلا

 رثئنيح اركح وع امو رج لفرح "لعل نوكت نم 00007

 يبا "لعل » مرعاش لوق هنمو ليقع يهب ةغل يف رج فرح "لعل رك انا 3

 ليذنتل ادتبالاب عفر عضوم يف نوكب نا اهرورجب كحو (”بب رق كتم راوقلا .
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 تناو ةفاك ةدئاز امو هيبشعلل فاكلا نا هيف ليقو ٠ اضيا هطرشل فلاخم وهو اهلوط
 حجرا وهو 'نئاكو ا هيلع تنا لثم نك ىنعملاو نئاك وا هيلع هريدقت هربخ فذح ادعبم

 يفكر عقل ةيردصملا ام عم فاكلا يا نا لعاو ٠ كلذ ريغ ضيا هيف ليقو مدقث امم

 تسلا لقف اور ريم برع | كلوقك الاح وا ردضا انعن نوكتف ىناملا يف ةفص لما دعب
 يفمهلل الثامم برضا ريدقتلا نوكي لاحلا لعد * مهبرض لثم اب رق برضا ريزتعلا نكت
 لخدت اك س وحن اهتلصتا انذاك نركاو "ادحا بي رغ وهو موقهلاق ةردابملا 000

 لوا ةالصلاب اردابم ”لصو لوخدلا دنعمالسلاب اردابم ل مىنعملاو تقولا لخدي م :لصو
 ىنعملاو ن امزلا نع بئان رار اب وعل امد كلة ز لع هي رخل ن هنا لع ٠ تقولا

 ياءيشدلثكس بل وحن ةدئازلا يهو ديكوتلا < تقولا لوخد تقولصو : كاوخد تقوس
 لاحلا مزليف هلغملثم ءيش سبل ىندم اراصل ةدئاز انهفاكلا ردقث ملول ذا ٠ هلثم »يش سبل
 ةلبخلا ةداعا ةلزنم فرحلا ةداي زنال لثملا ىنن ديكوتل فاكلا تدي ز امناو ٠ لثملا تابثا وهو
 يالاوه امنا مثدارمو اذك لمفيال كلثم اولاق دحا نع لعفلا ينن يف اوغلاب اذا مهنالو اناث

 وهو مزاللا ديراو كلثم وهو موزلملا قلطا ةيانك وهف اذك لعفتال تنا يا هتاذ نع
 ٠ نيققحلاو ةيوبيس دنع ةرورضلاب صوصخم كلذو يا خلا امسا ينأت دقو انلوقو ٠ تنا
 اننا  اكلا نكت نا نسالاك دياز يف ممدنع زوحيف :رايتخالا يف زوجي هلاريثك لاثو

 اهنوك نيعتب هنا لع ةفاضالاب ضوفخم دسالاو ديءز نع ربخ عفر عضوم يف لثم ىنعم
 يش نوكت نا ناقلاف مق دزخك نبل وحن ةدئاز ا نال والا نيعضوم ف افرح

 ا رالف لدالا يف اما. ((عم كبللاو ثيثلاك يذلا وبف ) هلوقك لوصولل ةلص اهرورحتو
 فوذحي ادعبم ريدقت ىلا امبعم جانحي هن ًالِفِيفاَتلا يف اماو ٠ مهضعبل اقالخ دازتال ءامبالا
 ل لعاو ءركنم وهو ةلي وط ريغ يهو ةلصلا ردص فذح نوكيف تدغلاك وه يذلا يا

 لثملا يف اك العاف مفر لحم يف ةرات نوكتف لماع لك دعب عقن اهناف احا ناكلا تنك

 وهو تيبلا ردص يف ىهني هلوقل لعاف عفر لم يف هيف فاكلا نراف ( خلا نعطلاك )
 « .نعطلا لثم ططش يوذ ىبنيال يا ( خلا نعطلاك ططش يوذىعني نأو نوهتنتا )

 عفر لحب يف هيف فاكلاف ( ةمالق ردقك يلق يف ناكول ) هلوقك ناكب ميا ادتيموا

 هلوقك هب الوعفم بصن عضوم يف ةراتو ٠ ةمالق رد لثم يلق يف ناك ول يا ناكل مسا
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 تفذح ةيماهفتسالا ام لع ىتحتلخو اذاو ٠ هلخداىلا ترس زوحي.الو ٠ ىت#.رورجي ردصم

 ىلع ءايلاب ذئنيح ام عم ىتح بتنكت نازوجيو ٠ رج فرج لك عم اهكح وه كام فلا
 فذح دعب ابعم تبكرت.دق ام نا لع ءانب فلالاببعكق نازوجيو +.ىتح لوقف اباس

 اوشح ىتح فلا تراص ذئنيحو ٠ ةدحاولا ةماكلاك اتزاصف اهسفنب لقتملك الءاهخال ابُقلا

 ٠ ماتح لوقتف هوجو كاتف فلك اهلا بتكتف
 ذئنيح اهكح فيكو امنا يتأت لهو فاكلا ىنعم وهام؛ سب

 ةعاحشلا يف يا دسالاك ديز وحن هبشعا نوكت نا فاكلا يف لصالا 7

 "تفس وقهنمو رجلا لمع نع اهفكت ئ ًاريخكف ةدئازلا ةفاكلا ام اهتم اذاو

 سانلا اكزهلوت هتموهنع اهنكتال دقو ٠ ادتبالا لع فيس عفرب« "هب راضم :هنخت ملورمج

 أهدعب ام رق لثم ىنعم 5 نأ دقو ٠فاكلاب سانلا رجب ('مراجو هيلع ”موزج

 قع مسا ناكلاف « لخفلاو تيارا هيف "بهذي نءطلاك 2« هلوق هنمو هلا اهتفاضاب

 فاشلاب زورح هيلا فاضم نسيطلاو ناش ١

 ىلع ٠ هتادا يهو هيبشتلل ةءوضوم يه يا علا فاكلا يف لصالا انلوق ( حاضيا )
 حلفي ال هنأك يو ونام نم تدرج هاوس ليلعتلا ١" اًضيا ناعم ةعب رال ينأت دقاجنا
 ٠ هنعدللا زواجتف لعيال هنا اكو حن ةدئازلا ام تنرق وا ٠ مهحالف مدعل بجتا يا «:نوزفاكلا

 6 ايا هتياده لجال يا . عاده اي ءوركذاو وحن ةي ردصملا ام تنرق وا ٠ اعبال هنوكل يا

 ريك لاقف تمعصا فيك هل .ليق برعلا ضعب ناهغمو لع ىلضمم يا ءالادتمالا“؟ ريثك وهو

 فاكلاف ٠ هيلع تنا ام لَك نك يا تنا اك نك هلوق هنم ليقو ٠ ليلق هو ريغ .لع ىا

 هيلع يأ. هربخ فذح ادقبم تناو فاكلاب رج لح يف ةلوصوم امو ىلع ىنعم هالءةشالل

 ادغبل ربخ تناو فاكلاب رج لح يف ضيا ةلوصوم امو:هسيبشغلل فاكلا نا هيف:ليقو
 رورحلا دئاعلا فذح لوالا ينو ٠تنا وه يذلاك نك ريدقتلاو ةلصلا رد صوهفوذخم

 مدلع عم ةلصلاردص فذج يناثلا "كيلو ٠ هطارش نفالتغ وهو *”لوساؤلا هب رج امانيغب
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 تفرعالبا راد الا ركن ال“ اهرورح نأ لوألا زوما ةثالث يف ىلا "ع .تلاختو
 » حج لك دصقت كاتح تنا » هلوق اماو ٠ را ؟انمالا رحب اهيصاصتملا نم

 0 ىلاو ٠ رخآالاب ”ةالصعم» وا أ هاا وكي ال هناو ٠ ةرورضف كيلا يا

 الخاد نوكي نا لمتحي ىتح رورجت نما ران يناثلا هريغو رخالاو رمضملاو رعاظلا
 يقلا » هلوقك الخاد نكي اهب لمع هلوخد لع ةئي رق تادناف ٠ اجراخ وادلبق ام يف
 ٠ رج فرح ىتح نا ىلع هلعن رجب « اهاقلا هلعن ىتح دازلاو ٠ هلحر ففخي يك ةفيصصا
 بففطعلا لع هبصن وا١٠لعنلل اهاقلايف ءاحلاو ةيئادثبا ىتْد لاغتشالا ىلع هلعن بصنب يوري و

 ىلع هلعن عفر اشيا ىوري و٠ ةثالثلل وا ةىيعكلا وا لعنلل اهاقلا يف ءاملاو ٠ ةفطاع ىتخ

 ىتخ لبق ام يف لمنلا لوخد لع انه ةئي رقلا اماو ٠ لعتلل ءاحلاو ةيئادعبا ضيا ىتخل اذعبالا

 دازااو ةفيحصلا كيا ةثالغلا ىلا وا لعمنلا ىلا ءاملا دوع نم رهاظلا ّلَع هاب اهاقلا,هلوق

 دطاب :ا عم دازلاو ةفيحصلا وهو انه اهلبق ام يف ىتح دعب ام لوخد حص امئاو ٠ لعنلاو
 قلا لاق 0 لدنلا لعشمل وطو اقعملاب ازلاو ةفيحصلا ليو ات وهامطت ايف

 ]ع ةليبرق تلد كتراو“ ىجي اهرج نخالاب ةلصتم لعالا ثناك ألو ٠ لمنلا ىح هلققب ان

 انه ةنئيرقلاو« تي زغ_ نكما ىتحضرالا ايلا تس » هلوقك اهب لمع كاذكف هجورخ

 ٠ هننع ريخلا عاطقناب ىتح دعب ام لي رعاشلا ءاعد اهلبقءام ف يتح دعب ام لوخد: مدع. ىلع

 ىلا اماو ٠ !بلبق أم يح يف اهدعب ام لوخد اهيف ميحصلاف كلذ ىلع ةني رق لدن مل ناو

 مدع حيحصلاف ةئيرقلا مدع عم أماو جورخلاو لوخدلا لع ةني رقلا بسحب يا كلذكف
 حلصيال لحم درفنت دق امهنم 50000 كلاثلا ابق بلاغلا لع المح لوخذلا

 ٠ يتباض وه يا ورمج ىلا اناو دي.ز ىلا تددك زوجي هنا وه:ىلا هب تدرفنا ايف ٠ ىرخالل
 الو.٠ وزمج ىتحانا الو ٠ ديزؤيوسادج زوي الو ةفوكلا ىلا ةرضصيلا:.:نميكوبمو

 يضعقل ةداف ال ةعوضوم ىتح.نر ألف نالؤالا اما .٠ ةفوكلا تح. ةربمبلا:نم“ترس
 ىتح فمشاف :كلاثلا اماو .٠ كللنك تسلا ىلاو ٠ ةيباغلا ىلإ  ائشف, اثيشابلبق:نليفلا
 يف. ىتح نم نركما ىلا نا انلوق ىنعم اذهو ةياغلا ءادتبا .اهب.اولباقي. لف ةياغلا يف
 انعم 1 ران امو ص لا هاني عراضملا عوقو زوجي هنا وه: ىتح هب تدرفنا امو. كالذ

 لي أت يف لمفلاو ةرعفملا ناو .ابلخدانرا ىتح ريدقت ىلع دلبلا لغبدا ىتح, ترسم وحن



 يا

 اهكح وه امو واولا ىنعمام س
 مسالا اه اهكحو ٠ هفورح دحا يهنف مسقلل نوكتذ واول اما

 0 0 هريغ وا ةلالؤلا ظفل ناك ءاوس م مليش 1 ماظ ب

 هللاؤبفاعا: لاقي الف أعم مسقلا لبق 5 د روج الو ٠ ناعفال كنايحو كيباو

 اقف ان ءاعلا ىنعم ام سس

 ةيعكلا ل ةفاضم برلا ةظفل اهب اورج اممرو ٠ «ناعفال هلات وحن ةلالجلا ظفلب

 الو ٠ كت ةامحتو تارا مشرق لل يلو ا برت 0 ملكتملا 5 ايوا

 ٠ هئات مسقا لاقي الف واول اهعم مسقلا لعف 1

 قظرتشيو * رم 6 ةيئانتسالا"الإو ةيايلعتلا 5سم اضنا نوكأ 0
 رخآلاب 00 وابرغملايتح ال نر نام ارهاظنوكينا أهرورحم

 ٠ رحفلا ىتح ترهس وحن

 تلكأ وحن ةيناكملاو انلثم اك ةينامزلا يا ةياغلا ءاهتنا وهو ىلا ىنعك ادلوق ( حاضيا )

 ىلا ةحرابلا ترس لوقث كنال كلذ يفىتح نم نكما ىلا نا ريغ ٠ اهسار ىتح ةكمسلا

 تمس لوالا لذثملا يف اك اًرخا نوكي نا مزاي ىتح رورجم نال اهفصن ىتح زوجي الو اهفصن
 00 رجفلا ل ثزهسس قاعلا_لاملا ةيسا كد رحألاب ةلصتم و ١ برتلا

 رورجم اهسار ناوكيف هو نوكتا لا لكلا اذه يف ىتح لمتحتو ٠ : اهبناز قع كيسا

 ٠ اهنم 'ءزج هنال ةكمسلا لع اقطع ابوصنم اهسار نوكيف ةفطاع نوكت ناو ٠ ظفل اهب
 1 هريدقن فودذح ربحلاو ادن هنا ىلع اتوفرم اهسار نوكيف ةيئادتبا نا ناو
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 هل ةرسفملا ةركتلا وهو ريكتتلا بجاو مسا ىلع دئاع هنال حصالا لع ةركت ريمضلا اذهو

 ٠ زييمشلا ىلع ةب وصنملا
 اهرورجم بارع ل وهام س

 ادئبالا لع عفرلا هلحمف ءاج رك لجر بر وحن مزال لعف هدعب عقو اذا

 1 ةلوففم ىمصتلا هلحمف هريمصب لوعسَم ريغ دعتم لنمف هذدعب عقو ناو

 ءادتبإلا ىلعمفرلا هيف زاجهريمضب الوغشم ناك ناو ٠ تيقل رك لجر بر ون
 لعفلا نوكي نا بجيو ٠ هتيقل مرك لجر بر وحن لاغتشالا ىلع بصنلاو

 - مقو دقام يال ققحترال اهانعم نال ايضام اهرورحم دعب مقاول

 قلعتم برأ له س

 ٠ يشب قلعتل الف دئازلا فرحلا ةلزنم ةلزنم اهنالالك ج

 ابلمج يقبي و بر فذحم له س

 15 ردلبو » هلوقوحن بر واو ىمستو واولا دعب كالذ رثكيو معن َج

 « ملا رقنح يذف *قدحا ناف » هلوق وحن ءافلا دعب لقيو ٠ رةدلب برو يا ”سينا اهب

 « ه3 جاحفلا لم ردلب لب هلوقك وحن لب كش“ .قدح يذ برف يا

 "بر لمح لطبي ىتم س

 ىلع لخدت رذئنيحو ةفاكلاب ةامسملا 00 ةيف 0 ا

 0 ولا اضم نوكي دفو

 ةركللاعم اماو ٠ « مهيف لب“ ملا 'لماجلا اجر »وحن ةيعمالا ةلججلا ىلع اهلوخد ليو
 لصف الك د ئازلاب لصفلا نال رجلا مكح نعام ةدايز عم ريغتل الف
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 لحب يفوا ءادتبالا ىلع مفر لحم يف اما ذنيح اهو انريش ندم أ نمل راع

 ةيفرظلا ىلع بصن
 نرافزخ امهف ار اذا يانيتلاحلا نيناه نع ناجرخيال كتبو كف ( حاضيا (

 نيعم فرصتم ناهز مسا نوكي نا اهبعوفزم وا ابهرورحم يف طرتشي و ٠ ناعما امبف اعفر اذاو
 [يلنب ينام اليف _:روكي نإ امهلماع يف طرتشيو ليقع ال رضاحوا_ لئابو اهل
 نافاضيو ةيفرظلا لع بصن لحم يف نانوكب يانيفرظ امهنوك نيعتيف لمفلا امهيلو اذاو
 ىلع بصن لحم يف دف « هرازإ 'ءادي تدقع ذم لاز ام » هلوقك امهدعب لدفلا ةلمح ىلا
 ةيفنالا ةبجلا ىلا نافاضت دقو ٠ اهيلا ذم ةفاضاب رج لحم يف هادي تدقع ةلمحو ةيفرظلا
 مفاينانا ةلمجو ةيفرظلا لعب صن لحم يف ذفف « 'مفايانا ذم ”لاملا يغبا ”تلز امو » هلوقك

 فكامزا | عم رج يفرح امهنوك نيعتب ليقو ٠ اهيلا ذم ةفاضاب رج لحم يف ربخو ادغبم

 ىلع "ذو ٠ قافتألاب مضلا لع ةينبم ندم نا لعاو ٠ ذم هّنكعو © هعفريف اسال
 مويا "ذم وحن مضت نكس اهيقل اذا هنا ريغ روهجلا دنع نوكسلا

 اهيف طرتشي اذامو بر ىنعموهام س

 نكفو 7 ع ريثكتلا م لمعتساو ليلقتلا روهشملاف اهانعلم اما <

 نا وهف اهطرش اماو ٠ اليلق ليلقتللو اريغك ريغكتلل ينات اهنا يا سكسلاب
 5 مالكلا ردص نيك

 اهرورجم يف طرتشي اذام س

 كللذو ٠ هنقيقل ركل جر ؟بر وحن ةفوصوم ةركل آر هاظ امسا نوكينا جا
 يفلقملا ءادعبالاب مفر عضوم يف ابلاغ اهرورجم نوكحيف دئازاا فرحلا ةلزئم ةلزنم اهنال

 ادوفم ةبيغ ريع دروكي نا بجيف ًاريمض نوكي دقو ٠ ةفصلابهصيضخت
 هلهعبفل ةارما هيرو ةعيقل الجر هب روحت نعل قباطم دهب زيبمتي رسفي ناو ًاركذم

8.6 
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 فورح نويفوكلا اهامسو ٠ هيلع تلخدام يف رجلا لمعت اهنال اءاو ٠ اهيلا اهلصوت يا
 تفورملا هذه لكو ٠ اهيلا اهلصوت يا ءامسالا ىلا لاعفالا ناعم فيضت اهنال ةفاضالا
 نا تقحتساف اهريغ يف ناعمل اهيلع لوخدلاو ءامبالاب صاصتخالا يف ةيواستم ةكرتشم

 نم درو امو ًالصفم اهركذ ينأب ماكحاو ناعم فورملا هذه نم لكلو ٠ اهيف لمعت

 ٠ ىرتس اك هب ركذنو هيلع هبنن ةيضاملا لوصفلا ضرع يف اهفعب ماكحا
 ءاممالا نم هرجتأم رابتعاب فورخلا هذه انسق < س

 ىحو ليدامو ذم وهوةرهاظلا ءاهسالا رجب ضتخنام لوألا ةنالث َ

 ءامسالا رح صتخام يناثلا * ىتمو لعلو َُ ءاتلاو شارو ىارلاو فاكلاو

 وهو ةرمضملاو ةرهاظلا ءامسالا رجنام تلال 5 ةصاخ الو وهو ةرمضملا

 ملا نعو لعو ىلاو نكابم يفابلا
 فعضل ةرهاظلا ءاممالا رجب رج لا فورح نم لوالا مسقلا صئخا امنا (حاضيا )

 <بر وهو تاركتلا رج هضعب و ٠ ذنمو ذم وهو نامزلا ءامما رجب هضعب صاصتخاب هبلاغ
 نوكو ٠ تح وهو رخأألاب لصنملا وا رخ آلا رجب هضعبو - ءاتلا وهو هللا ظفل رجب هضعبو
 *لعل وهو هضعبب رجلا ةبارغلو ٠ ءاتلاو واولا وهو هيف الصاال مسقلا ءاب نع ًاضوع هضعب

 ٠ كك وحن يف نيفاك عاتجا ىلا رمضملا لع فاكلا لاخدا ةيدأتلو ٠ يكو ىتمو
 ذنمو ذمل ةلاح < س

 امهدعب نامزلا مسا رج اذا رج يفرح انوكي نا ىلوالا ناتلاح اهل 3
 قال يدوب سوا دمتي رام وت امام نامزلا ناك نأ نه ىمع دس نانوكيو
 ءانموي يف يا انموي ذنموا ذم هئيأر ام وحن ًارضاح نامزلا ناك نا يف ىنعمبو ”نيموي

 هلعاف عم لعف امهيلو واامهد هب د رفملاممالا عفر اذا نيعسا انوكي نا ةيناثلاو

 ايضام .رامزلا ناك اذا ةدملا]وأ قعمب 5 نانوكيو ٠ هريخ 0 ادتموا

 رضاع نآك اذا :ةدلا عيمجج ىنعمبو ةسملا موب ذنم وا ناموب ذم هتيأر امون



 5 لإ ولا
 ا

 اك

 يئلافو رن ايتام !فورك لامفالاو ءايسالا نيب ةكرتشم تناكأم
 ”ةالمع هيف لمع لاعفالاو ءايسالا نم ءيشب فورحلا نم صتخا ام لك نا ( حاضيا )

 مزجلا فوركو ٠ رجلا اهيف لمعت امئاف ءاممالاب ةصتخلا رجلا فورك هعضو بساني
 امم عزك صتخلا فرحلا كلذ نكي ملام ٠ مزجلا اهيف لمعت امئاق لاعفالاب ةضتخلا

 فيرمتلا فرك كلذو - اهيف لمعيال ةملكلآ ءزج نال رقئذيح هيف لمصي الف هب صخخل
 هب اصتخا ام كيس اًئيش نالمعيال امهناف لعفلاب صنخلا ةعراضملا فرحو مسسالاب صتخلا

 ٠ برضي نأو لخرلاب تورم لاقيف امل” لماعلا : طخ 'ليلذب هس ءلاكك ا 1
 عراضملا:لعفلا صصخت يتلا فينك ىثب هايا هصيصخت يف امان هل فصولاك نكي ملاه اذكَو
 اًئيش نالمعبال امهناف ٠ هعوقو ةلق ديفت ىتلا دقك.هلاح ناب هتدافا يف وا.لابقتسالاب
 ذل الف ضصخخلا ريغامأو «فوصوملا يف لمعي الدفصولا نال 0
 نرم اهنال سيل لعامل المح ةيزاجملا ام لامعاك كلذو ٠ رخا لماع لع المح ردانلا
 مدقن اك مدنع اهلامهل يف مت ينب ليلعت وه اذهو لمعتال نا اهقخل ةكرتشملا فورحلا

 لصف

 رجلا فور> ف

 رجلا فورح ش 5 سس

 الولو ادعو اشاحو الخو ىتحو ىلاو نم يو اذرح نورشعو دحاو 0

 ءايلاو فاكلاو ءاتلاو واولاو 5 ماللاو بارو ذنمو 'ذمو ىلعو نعو فو

 هيلع اهوخد دنع مسالا ضفخت اهنا يا رجلا لمعت اهلكو ٠ ىتمو لعلو
 ءامسالا ىلا لاعفالا يناعم لاضي | ابعضو نم ضرغلاو ٠ ةنبدملا ىلا تيبلا نم تجر خزن

 هب اهصاصتخال هيلع اهلوخد دنع مسالا يف فورحلا هذه تامح امنا (حاضيا )

 بصنلا اماو: ةدمعلاب صتخم مفرلا تنال بصنلاو مفرلا نود رجلا هيف تلم امئاو

 ءاهسالا ىلا لاعفالا يناعم رجن اهنال اما رجلا فورح تيعم امناو.٠ فرحلا لامها ماهجيالف



 ا

 يناثلا ومما ع قلعتي ىنءلل دحاو فرح ىلع ءاج ام لوالا نافنص َ

 لغفلاو مسالا ىلا هزايحنا دنع ىنعم هل لصحي رثكاف نيفرح لع ءاج ام

 لئاوا لع لخدي هضعب ينابملا فورح نم لوالا فنصلا نرا ( حاضيا )
 ٠ وجنلا عب قلعتي ىنعل نايكي انا هقرحلو هلرخ و اه او يحلي هشيم تاركا
 ريغ حتفلا لع ىنبي نا فصلا اذه نم تاركلا لئاوا لع لخادلا يف لصالاو

 نيسو مسقلا ءانو . ءاديلاو ةيوسنلاو ماهفتسالا ةزدبكص اذه هلصا ىلع يغب هضعب نا

 مالو 3 ةئطوتلاو باوجلا مالو ءادتبالاو ديكوتلا مالو تاكلاو واولاو ءافلاو لابقتسالا

 نع جرخ هضعبو ٠ ذحاو فرح ّلَع ةعوضوملا رئامغلا نم ءايلا ريغو ثاغتسملا عم رجلا

 اا الل 7 لاو ةفرحل ةيزالم ابنأل ناظم رجلا ءاك !نوكم اما ءاك لصالا اذه
 لمجيو ٠ دوحجلا مالو يق مال اهيف جردني و ٠ ثاختسملا ريغ رهاظلا مسالاو ملكتتلا ءاي عم

 ٠ طقف ماللا هنا لوقي نم دنع في رعتلا فرك اًنكاس اماو :اهعضو رادتعاب رمالا مال اهيلع
 حتفلا لعوا تال فيس ءاتلاك طقف مشفلا ّلَع ىنبي ام هنف تازكلا رخاوا قحاللا اماو
 :ةورتملا ةبطاخلا رثكلا كابا نراك دبا بطاخلل حتا كاي يف فاكلاك ركل

 .مهيلع وحن يفو ميملا مضب لجرلا 'مب رض وحن يف ملاك رسكلا لو مضلا يلع نبي ام هئمو
 اريعض ءاعلاك نروكسلاو رسكلاو مفلاو حتفلا لع ىنيي ام هنمو ٠ اهرسكب لاكئالا
 ال0011 قل شيرت روك ذملا درقملا نطاخلل ةعرتقمو نرجع درفما ملكشلل ةموع#

 ىلع ىنبي اسم هنمو ٠ "تى ف ون ةككاس ثياتلل اًقرحو ٠ تب رض وحن ةدرفملا ةبطاخلا
 . رج لهو 1 وحن ةفيفكخاو "نب رضا حم ةليقثلا نك ىلا نارك نوكسلاو حبتفلا

 حتف وذو كنك مضوذ وهام هنم كلذكف ةروكذملا فورحلا نم يناثلا فنصلا اماو
 نيا رسك_نوكس قادو ديك سكى ذد فوم

 ابقاعت رابتعاي فورحلا آممق ©« 0س
 ءاهمالاب ص وه ا م ةصتخلاو 3 كرت ةصتم ناهس 09

 ةكرتشملاو ٠ مزجلا فور لاعفالاب صتخم وهام ابنمو ٠ رجلا فورك
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 مل ٠ ٠ لئاه دهشم ٠ غلا ٠١ نوتملا لازخنلا ٠١ بكرلا كاكتصا ٠ ٠ عماسملا كاكتسا
 1 ىلع رجح هيف قبب مل ٠٠١ ميظعلا ءانبلا اذه ضقتنا ىتح نامزلا نم ليلق ضمي

 فورحلا باب

 لااذلا ةلكأا ماسقا دحا وه فرحلا نا باثكلا لوا ديهمتلا يف مدقت ( هيبنت )
 قلعملا هيبتنلا يف اضيا مدقنو ٠ امهيلا همامضنا دنع لعفلاو ممالا نم هريغ يف ىنعم ىلع
 فرح مهب اضيا لصحي مالكنلا فيلأت نا ةيبيك رثلا ممالا ماكحا يف يناثلا بابلا ىلع
 ماو امي 0 1 5 لعفا ند ٠ لاصبال ا 0 | لعفو مسا يل

 هعضو رابثعاب اماسقا ف رح انهدال وقنف انه اماماقلا اهاضنقا يح 6 رثكا
 ارت اهضعبو اهضعب رم ماكحاو فائصا ماسقالا هذشو لعفلاو مس الاب هقلعت رايتعابو

 5 ءأ نأ 0 اذه يف ا

 وى

 فورحلا ميسقل ف

 / .اهعضو رابتعاب فورحلا اهمق © 0س
 ناعم فورحو نابم فورح نايدبق َج

 يفاملا فورح شام. س

 هو ٠ ئنعم ريغا دحاو فرح لع ةعوضوملا ةدرفملا فورا اي ٠

 ةعبست اهتدعو ٠ ةيئاجدلا كفوركلا احلل لاقي تالكلا امس 00
 ٠ ءانلا اهرخاو ةزمحلا ياةسبايلا لالا املوا اقر نور

 ينامملا فورح اًفئص < ص

 ري



 ا

 ررما ال ادب ز زواج ردقتف هب ررما ادي ز وحن كب يفاثلاو ٠ هيخا برضب ةناها هتلان

 كلذ لك لع نسقو هسفنب ىدعتيال “رم لعف ثرال اديز

20 

 نيرأق

 ماوه ةلضف وا هنم ءزج وه ما هثمرب مالكو هأ يلب ام يف فوذح ا ىلا رشا

 هناكم يف فوذحلا كلذ ردق مث زئاج ما بجاو وهوأ هدمت

 . نإو تلاق امدعم ا ريقف نآك اا 6 0 معن ٠ نموم تناا :

 دجلا ٠ هتمبف مالكلا ٠ ثرمللا لق ٠ اربدم ىلو ناج اهن اك زمن اهار الف كاصع _قلأ

 ٠ كيلع مالس باب لكنم مهيلع نولخدي ةكئالملاو ٠ ”رفاسم هللا ءاش نا انا ٠ "ديلا هل
 ا ريثك اوكبيلو الياق اوكحضيل ٠ كادمل هللاءاش وأ ٠ نوملعي ال نكلو ءابفسلا مهنا الا

 <يا ٠ ارحسل نايبلا نم نا ٠اديز اب رض ٠لوسرلا رثا نم ةضبق ةغبق ٠ كر ءاج
 بولطملاب زفن مل لاملا جا . ورمتو مئاق كنار ٠ معن كوخاو يلمعت تينا“ هتارق نيباتكلا

 قلياام برغا ك1
 7غ 3 1 2

 « ماوطلا طن امم ؛ طمخمو "٠ ةموصخل ”عراض ديزل كن ل »
 07 ت 3 31 1 5 2 ع 1 0

 « لو د ريصف يني واقي فيعص . رعي وش ينبضتحن_موي لك يفأ »

 ”سطيط حتف ال ٠١ لوقث ناب كلذو ٠ نر اهلس لكيه قرح ربخ بتكأ 0
 اقليم هتماحخو هتمظعب بحعلا هنم غلبف ٠٠ ميظعلا لكيملا لخد ٠٠. ماشروا ةنيدم
 7 ارد قي رحلانم همقمأ هعسو فام عرفا“ 5 ٠ مارح الاو ةباهملا ةفطاعب انورقم ا هظع

 ٠٠ ةبهتلم ران ةوذج ىقلاف ةذفان ىلا هئاقفر ضعب فكا لع قلسنف دونجلا دحا عفدنا
 ىلا راط 6.٠ فا ثداحلا اذمل ساطيط برطضا 6 ةعرمسل بيهللا ثاسل علدنا

 انه فص ) 3 جئاملا بعذشلا موج 5 ركاسعلا ماحدزا كلذ كود لاح 5 هئافطا

 ةلؤاو ٠٠ حامرلاو فويسلا ةلصلص ٠٠ طالتخالاو حلا غافترا ( لئاحلا دهشملا كلذ

 . يديالا شاعرا 0 ناردحلا يعادت 5 ةيهتلملا عوزجلا طوقس ءاسنلاو ىرجلا



 و ١ 0 42

 ال 4 ,1

 ا ١

 نم لصالا فل اخي الئ يلصالا هناكم يف ردقي نا يضتقيسايقلا نا جا

 ل1 نأ بجي هيلعو ٠ هلحم ريغ يف ٠ ٠ يشلا عض دوو فدخل ناهحو

 0 ا

 دنع وا يلصالا ناكلا يف ريدقتلا رذعت دنع سايقلا اذه فلاخي دق ( حاضيا )

 ركمفملا ردقي الفهتب رض مهيكاكلوق وحلف ٠ رخآلصاةضراعم دنع وا يونعم رما ءاضتقا
 اذكو ٠ [رخوم هريدقت بيث هلبقام ماهفتسالا يف لمعيال ذاءرذعتل امدقم يلصالا هناكميف

 وحنو ٠ لعف اهيايال اما نال ا رخ'وم رمتسفملا ريدقل بيث ديز بصنب هادب رضف اديز اماوحن
 صاصتخال ا ديفيل |أرخ وم رماسفما ريداقث ف ئنيح بجيت صاصتخالا هب ادوضقمهعب رضانذي ز
 انف 1 ركرحاب احلا قاس دنا نحت خلا بالا مسي وا هللا مسي وحن اذكو ٠ دارملا

 لمتحيف ديز رادلا يف وحن يف اماو ٠ رم ام العف قلعتملا ناكاذا اذه مدقعلاب هللا ناشأ

 رخأتي نا ربخلا يفثلصالاو هل ريخ ةقيقحلا يف هنال ديز نع | قلعثم ردقي نا

 لصاو فرظلا, يف لماع هنا وهو رخا لصا ةضراعمل امدققم هريدقن لهتيو ٠ ادعبملا نع

 هريخأت بجو ةالعف ردق ناف انها قلعتملا ردق اذا اذه 0 لومعملا ىلع 1 : مدقتي نا لماعلا

 قلعتملا ريد: بحيف فانز كفاح وأ وحن يف اماو ءادتبما ّ مدقي ال ييلعفلا ربخلا نال

 دنع ناو يرطب 0 ال نا. عوفرم نال ًامماوا ناك ”المف ًرخئوم
 لع مدقتب نه ردخ نال العف وا 0 ايما (رخاعمو ا 101 هريدقل زوجيف ديز

 كلذ لع سقو ٠ ةيلعفلاب ةيعسالا ةلملا سابثلا مدعل العف ناكولو اهمسا
 لصالا ةفلاخم "لقتل نكما ام ريدقتلا ليلقث يغبتيف فوذحلا ردق اذا 7 (.هيبدت )

 ريدقتلا نم ىلوا ناخر ف ينع كدعب ٠ نأ_غئضرف ىن ءءء كلوق يف ري وعتلا هكا كلذلو

 اوبرشاو ردقي نا "لجعلا مهبواقيف اوب رشاوهلوق ينادكو نيحو اسر يدلك

 ىغبني " لجعلا ةدابع بح مهبولق يف اوبرشاو ردققي نا نم ىلوا لجعلا بح مهبولق ف

 !ًافي ز تب رض هتب رص. ادي ز وحن يف.لاوغتف هادعمو روك ذملا لغفلا نم فوذجلا ردقب نأ

 هاخاتب رض 1 دي ز وحن لوالاف ةعاصلا ةهج نم وأ ىنملا هج نم عنأم هنم. عن ؟ م امهتب رض

 امئاو برفلا هيلع عقب مل ادي ز نالاا دي ز.ثب رضرال هلخا كبره. ادي كبها را
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 "ل والا لمفلاب هعفرب هنع هعطق مثارهاظلاب لمعت لماعلا ةئيبت هفذح يف نال هتبرض نم احلا

 لا وعفملا فذح اوعنق هتبرصض له دي زو ٠ هتبرض ام ديز مهلوق كلذ لع اولمح دقو
 نال هنع هعطقو لمثلل لماعلا ةٌميبم ىلا هفذح *دئوب مل ناو نيلاثملا يف تب رض نم رعفملا

 فلوخ دق هنا َس ٠ تفرع هن امّكع طلستي ال مالكلا ردص هلام دعب مقاولا لماعلا

 هلوق كلذ نف ذوذش وا رعش ةرورض يف سداسلاو سماحلا يا نيطرشلا نيذه ىفتقم

 ةرورضلال ا ل وعفم كد هو يا« ا اول 0 اذا نيرظانلا يشعأ طاف 0

 ما تخيصا دق » هلوقككو ٠ يشعيل ”العاف هعفرب هنع هعطق عم هءاعش ل

 عنصا لوعقم فذحو ادئتالا لع هلك عفرب « عنصا مل *هأك اًبنذ "يلع ٠ يعادت رايملا
 لماعلا لاععا ناكما عم ادتبالا وهو فيعضلا لماعلا لامعا هيف ناكف هعنصا ىااذوذت

 "اا 0 فورا نوكي ال نا اهيا, قدطإ طورش ىم ليقوباذه ٠ عنصا وهو يوقلا
 الا نع دراطتملا نال برش تب رض رح يف دبك يللا ردصملا لماع فذحت الف هلع
 نيب ةيسانتال ناب رمهضعب هذرو ٠ هل فانم.فذحلاو هانعمريرقنو لماعلا ةيوقن انه

 نررا ضيا اهنمو تفرع 5 تباثلاك ليلدل فوذحلا نال ديكوتلاو ليلدل فذحلا

 راصقخا هنال ةلومعم نود لعفلا مسا فذحي الف رمصت#لا راصتخاىلا فذحلا يدئئيال

 ام هدمو :ثاج وهام فذحلا نم نا ٍلعاو ٠ فرصتنم لعف ريد ىلعف درو ناو ٠ لمفلا

 1 مدام يقود ردت نم ىدملا يفد الو., يسار فرع © ساورع

 ردقي الف لعافلا بئان يف اكاهناكم يف ةدمع لمجي امب ةدمعلا نع ضوعي ملام ةلضف وا

 يف دوصقم ريغ وهام ةلغفلا نم اضيا نكي مل امو ٠ هبانم لوعفملا ةباينل لعافلا رن ئنيح
 متناو معي هللا وكو يهلاو رمالا هل ىنعع ىهنيو صاي نالف كلوقك ردقي ال هناف ىنعملا

 ضرغلا نال .نيلانملا يف لوعفملا ريدقت زوجي الف 31 تدنلو معلا ةقيقح هل ندب نوملعت ال

 لعفلا راصف لوعفملاب هقلعت نع (شملا عطق عم هنع هيفن وا هلعافل لعفلا تايثا امهيف

 هلو رركذملا كح يف ردقملا نال ردقي الو لوعفم هل ركذي الف مزاللاك كيس دعتملا

 يش هنم فوذحم هنا كلذ لغم يف لاقي الف

 فوذحلا ردقي فيك س
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00 
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 ال نا" ريخ لزنا يا اريخ اولاق مب ر لزنا اذام مهل لبق اذاو وحن ”يلاقم اماو
 "لماع فوذحلا نوكي ال نا ”هيئاتو لعافلا لثم هداك فودلا 0

 نع المو فوذحلا نوكي الانأ' < لسفلل .سصانلاو مزاملاو راخلا# ١

 رب تلك نا لصالاو ٠ برتقاف ارب تنا "ما وحن يف ناك نع اهب ضوعملا ام لثم يش
 ؛نع ةمطقو لمعلا لماعلا ةئيبت ىلا فذكلا يداوي ال نإ و

 هلبرض ”دي ز ونيف !؟ يوقلا لماعلا لا عا ناكما عم فيعضلا لماعلا لامعامملا الو
 تراك اذا ام يف نوكي امنا كلذو ليلد دوجو فذهلل طرتشي انلق ( حاضيا )

 مالس يا نوركتم موق مالس لاق وحن اهيلكر دحا وا ٠ انلثم م اهرساب ةلمح فوذخلا
 وهو متنا ةيناثلا نمو رملا وهو يلع ىلوالا ةلججلا نم فدخل نروركتم موق متنا يلع
 هفذحل طرتشي نكلو ليلدلا دوجو هفذخل طرتشي الف ةلضف فوذحللا ناك اذا اماو ٠ ادعبملا

 وهو يعانص ريغ اههدحا ناعون فذحلا ليلد نا للعاو ٠ ان 5 5 نلخ هيف نركي آل
 تق وحن ٠ ةعانصلا ةهج ىرم فرعي ىا يعانص يناغلاو ٠ مدقل 3 يللاقم وا يلاح اما

 لاحلا واو نال ٠ هنيع كصا اناو يا اقذح مالكلا يف نا ىلع لدت ةعادصلاف هنيع ةكصاو

 ىلع لدن ةءانصلاف هاش ما ”لبريال اهنا وحنو ٠ دق نم يلاخلا تبثملا عراضملا ىلع لخدت ال
 لع سقو ٠ للا الا فطعت الةعطقتملا ما نال ءاش ٍ ما يا اقذح مالكلا اذه يفنا
 ٠ يعانصلا يا ليلدلا اذه ةفرعمب امزنام يوحن لك ناك اذهلو ٠ :رم امم هلثم وهام كلذ
 ريغل فذحلا اماو ٠ لوبقم غئاس وهو راصتخا هل لاق ليادا فذحلا نرا أضيا لعاو

 عقجا لاشم هتبرض دي ز وحن انلوقو ٠ نيققحلا دنع دودرم وهو راصتقا هل لاقيف ليلد
 نال هتبرصض نم ءاطا فذح زوجي ال هنأ كلذ نايبو ٠ سداسلاو سماخلا ناطرشلا هيف

 ءادعبالاو ادعبم هنا َلَع هلبق ديز عفرب هنع هعطقو لمعلل تبر يالماعلا ةئدهت هفذحيف

 فذحلا زوجي ال اذهلو ٠ يوق لماع وهو تب رض يالعفلا لايعا ناكما عم فيعض لماع
 يف !؟ اهدحا ةفلاخم وا انلغم اك نيطرشلا نيذه ةفلاخم ىلا كيسد'وي نا هناش ام لكيف
 فذح زوجي الف ٠ ”ديز هتبرضو ينبرض وحن رهاظلاب لوالا لماعلا لاعا ىلع عزانتلا
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 ريدعللاو فنللا ق

 ل فذحلا'عقي نيا سا

 ع لع ردي مالو ضاق ءاي 0 فردا صضعب 0 1 ضم 4م 4

 مالكلا ىلع معي ل1 هدمو ٠ دارملاب هفدح لخ ال ثدحن اهضتقي يفنلا ةدافالا ع

 اهياوبايف تدذرو عضاوم لكأو 416 هكا وه ف بويصي لقو ٠ هتمرب

 فذملا يف لصإلا اه. س

 بوصنلاك اهنم تالضفلل وبف تالومملا يف فذحلا تراكاذا ج

 ا سن ناك لغم باوبالا تابعال وهف لماوعلا ىف ناك ناو: ٠ رورخشاو

 وحنلا باوبا يف لماوعلاو تالومملا عينج لع ىثمتل فذحلا نا لعا ( عاضيا )

 ةدمعلا فال اهنع هانغتسالا حصي هنال تالومملانمةلضفلل هيف لصالا ناكامناو ٠ اهلك

 اعد امالا فذحتال تا .اهقحل اهنودب هلالقتسا مدعل اهنع ىنئتسيال مالكلا نكر اهنال
 ربخلا وا ادتبملا فذحو لوعفملا هنع بوني ام دتع لعافلا فذحك اهنم هفذح ىلا ماقملا

 آ ١ لماردلا نم باوبالا تابمال فذملا ىف لمالا ناك امناو : اميعضاوم يف مدقن 5
 اهريغ نم رثك | اهيف فرضصتلا لمتحت اهباحصا ةيقب نم ىوقا

 كاوتك 'يلاح اما وهو ليلدلا دوجو ١ هو ةتساهرهشا ةريثك ج
 امالس مأسن يا امالس اولاقف هيلع اواخد ذإ وحنو ٠ ادي ز برضا يا طوس عفر نم اديز
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 هللا لعل ٠٠ لتاقلا لخق ٠ الوسر هللا ثعبف ةدحاو ةمآ سانلأ ناك ٠ كبلط نشا
 كددعا ٠ جيرتسف بهذت الا ٠رفاشم كوخا له ٠ دحا رفاس له ٠ دحا نم رادللا يفام :انمحري

 تقشنا ءامسلا اذا ٠ كناكم نيا ٠ سلاج دي ز ثيحح سلجا ١ رم نصغلا لعام ٠ يباتك
 ههجولا تاذو نيبجولا تاز ىربكألا ىلا ئرتملاو يربكلا ةلجلا ىلارشأ 6!
 * صفنلا يف رئاطلا ٠ ةقيقد اهفرحا هرطسا باتكلا ٠ حتفم رهزلا ٠ جضان هرم نصغلا

 ٠ عفان هيلع صرحلا لاملا تبسح ٠ تمخو اهتبقاع برحلا ٠ هراجا ةرمثم ضوزلا

 ٠ كيرورض هليصحت لعلا ٠ اب رط تنا امنا ٠ ينيتا وي رهدلا تلخ ٠ باهم هبحاص قملا
 هنن دي ز ٠ ديعب هئيص اديز نا ٠ هترهش تراط كوخا ٠ ءركل داز ريخ: ىوقتلا
 ظ كيدي ءلم لاملا“ ينمولي ناك كاخا نأ. 7

 يلياميف بارعالا نم لحم اهلينلا, لطو بارعالا نم اهلل ال ينلا ةلمجلا لعلد كف

 ير هللا اودبعا نأ ينترما امالا م + تاقام ٠-ءدمجع كردي الا هيحنلا هو ادا

 تحج ان لاما لول“ ا جرخت نا ٠ هءومد لايذاب رثعتب كوخا ءاج ٠ بدو

 تاوامسسلا قلخ ٠ اهراث آ تفعرادب تررم ٠ رك لاقي قطار افعل كسا
 يرمعل ٠ هللاب انم؟ اولاق اننس اب اوار' الف ٠ اذه تلعف.ام هنلاو «نوكرشي اع ىاعت ضرآلاو

 كوخا جرح ماقملاو دشنا ٠ عراقالا لع الطب تقطن دقل ٠ نيهب 1 هيل رع
 ٠ كيلا-قوشلانم يب ام كِل روصم كءاقب هللا لاطايباتك» تيبيو يحي هللا ٠٠ هتديصق

 ىفخاو رسلا لعب هناف لوقلاب رهجت ناف ٠ نوزراب مث موي ٠ ةحلا كنا تلق ١

 امو اهيلاهأ نيب ترعتسا ينلا برحلاو ميلشروا ةئيدمل سطيط راصح ربخ سي دكا

 دي تناك ٠١. ةنيدملا كلت سطيط رصاح ا كلذو ٠٠٠١ عقدملا عوجلا نم مهبلزت
 مهنيب ترعتسا ٠٠ ابازحا اومسقنا ٠٠٠ دوهيلا نيب ةفلالا ءاشحا قزمت تاءدصلا

 3 ٠٠0 مهيدباب مءامد اوكفس ٠٠ ةددحللا فويسلاب اومجاهت «رورد برخ
 كا - ٠. عوجلا مهضغ ٠٠٠ ةمزالا ثدتشا ٠٠٠ رخازلا رخيلاك قاوسالا يف

 تذخا ٠٠٠ ةذلفو اهدلو تحيذ ٠٠٠ نانحلا ةفطاع اهبلق نم تعزن تابمالا ىدحا

 ٠ ١. يباكلا اهعوج عبشتل يراضلا شحولاك هم مهتلت
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 ليف بهاذ ورمجو ةلمح ناف ٠ ضيا روك ذملا ل هلا ١ دال ةعبات درفملا ىلع فرحلاب

 تاعج اذا هنا لن ٠ ادعبملا ديز نعربخ هنال عوفرم وه يذلا قاطنم لع اقطع مفر
 بارعالا نمل امل نكي : هدحو قلطنمل ع ال قلطنم دي ز ةلمج ىلع ةفوطعم ةلجلا هذه

 واولا تلعح ول اذكو ٠ بارعالا.نم امل ل ال .ةيئادتبا ةلمج لع ةفوطعم اهنال.ذئنيح

 1 | ةليللا ةيس انلوقو ٠ لاح نصت جاع يف نوكت لب ةعباتب لمس تسلف لال ,انيف
 ةلمج طسب و ضبقإ هنا رع يدنلا نتظع ىف.” روكي نا تارعالا نم لع ا هال
 7 ءادتبملا هللا نع ربخ اهنال عفرلا اهلحم يتلا ضبقي ةلمج ىلع ًافطع عف ر لح يف طسبب

 نبش نسلرأ هل قوتنا )دلو 0 املا فما ةيداكب 0 *.لدبلا
 11 يارب لج لال بس لحم يف اندنع <نميقلال ةلمجم (اندنع

 ١ ا فلتال ةماوكلا ابطا مدار م١ [2ىلوالا' نم لدا ةيناغلاو لوقلا لوقم اهنال اضيا

 مههيلع تسل وجن ةادثن.- ا ةلجلا تارا + لح اهل يتلا لمجلا ن نمو لبق ٠ ىفخيال

 .٠ ادقبم لوصوم نم خلا نم بارعا يف اولاقف ٠ هلل هاني نكد 1111 الإ رطيس#
 بارعالا نم امل لح الف اهيلع ةفوطعم ةلمج رفكو بارعالا نم املل< ال ةلص وت
 كلذ ريغ ارا عطقتملا ءادشعسال | ىل ع بصن عضوه يف ةلماو نم واع شاص رولا ءاضيا

 اذاف اههضوم كيس بارعالانم لم احل يتلا لمجلا نم لكم اكحا رم دق ( هيبنت )

 ادقبملا باب يف ا عجارف ةفرعم دعب اريخ ةعقاولا ةلمجلا م اكحا فرعت نرا تدرا

 )0 ا رهو كلاعب ىف اهءاكخ ا فونت نا. ترا لناو»٠ اللا ىف اسجلزت:الاجوا
 للا زجل نيب كلذبيف قرفاالو ارجع لهو ةفاضالا يف هيلا اًءاضمةءقاولاو ٠ تمعنلا
 قفوملا ههاو كلذ لك ترم دقف اهقاعتم كحو ةلملا هبشب ةفورعملا ةيفرظلاو ةيلعفلاو

 يي

 نيراق

 :اهنم لكر دص بسحب ةيفرظلاو ةيلعفلاو ةيعسالا ةلئلا نم الكريم كا
 نم يدجا ٠ بها مو عبا مل يلبإ ٠ دعولا فخ ةورملا ةفآ٠ يكلا ءاودلا رخآ

 سلجا ٠ الخد لطابلا ذخَما دقل٠ لجالا ريصق لمالا لي وط مآ نبا ٠ هناوا يف ثيفلا

 .نهاطلا ليجنالاو ٠ ندا.مالغاي ٠رجتو كلجرب ذختوت ثيحال ربو كديب لخاوت ثيح
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 دي زشيح سلجا وحن هيلا افاضم ةعقاولا ةلملا © كنعنو”دص؛نيقفانملاتيار وحن
 ةيئاجغلا اذا وا ءافلاب ةنورقم يهو مزاج طرشا ًاباوج ةعقاولا ةلما ته "سلاج
 نوطنقي مم اذا مديأ تيد ع ةّئيس مهبصت ناو : هل يداه الف هللا لاضي نم وحن

 :هيف مييال موي ينأي نا لبق نم وحن أتعن نوكت ام رثكاو درفمل ةعباتلا ةلمجما ”
 بهاذ ورمتو قلطنم دي ز وحن اهلبق درفملا لع فرحلاب ةفوطعم نوكت دقو

 لدبلا يفو قسنلا فطعيف كلذ نوكي و بارعالا نم لح احلةلججمةعبانلا ةلمثجا
 مل ا الام لعامل نك لل نأ مخل يف لصالا نا قبس دق (حاضيا )

 ' هيلع تلفطت دقف بارعالا نم الحم تباصا ناف اهسفنب ةلقتسم ةدرجم نوكت نا اهقح

 تءقو ىتم بارعالا نم ال ةلمجلا ىطعت امناو ٠ لمجلا ال تادرفملا قح كلذ نال

 هيلعو تيأر امم اهوحنو تعنلاو هيلا فاضملاو هب لوعفملاو لاحلاو ربخلاك درفملا عقوم

 ٠ اهتاوخاو ناب خوسملاو درحلا ادتبملا 1 باي لس عقر اهني ا تعقو اذاف

 بصنلا اهلحمف لاح تعقو اذاو ٠اياثم 5 اهلمت لمعي امو اهتاوخاو ناك باب يف بصنلاو

 كاذو ٠ مفر لحم يف نوكتف لعافلا نع بنت ملام ٠ هب اوت تال
 اذه ةلمجت نوبذكت هب منك يذلا اذه لاقي ٌموحن هلعاف همسي مل امل ينبملا لوقلاب صخخم

 دقو فاشلاب رجلا الحف هبا ًاقاضم تعقو اذاو ٠ لاقي لعاف بئان عفر لحم يف للا يذلا
 طرشل اًباوج تعقو اذاو ٠ ةلمجلا ىلا ةفاضالل ةمزالاا ءاعسالا ماكحا ةفاضالا يف سه

 ابمزج ّلَع ليلدلاو ٠ ”رم  ةيئاجفلا اذاب وا ءافلاب اهنارتقا طرشب مزجلا اهلحمت مزاج

 ةورقم نكل مل اف ٠ مدفل اك لحل مطعمي ءيش هيلع فلعع اذا هنا ًالع
 ةعقاولا ةلمجلا ناب ضرتعي الو اظل اموزج دقي نوكي باولباف.ةرروكدأملا اذا

 اباوج حلصي ال هنال درفملا اهتبقاعم مدعل بارعالا نم لم ال توكيل نا مزاي اطرش ٠
 ل ايليبأر عزا هله. هتوف رخل ؛ نا نم ذئنيح عئام ال ذا ٠ طرشلل ْ

 ١ نوكت ةلمجلا نا يا درفل ةساعلا انلوقو ٠ 0 العف وا مما نوكب نا
 ةفوطع«نوكت نا اماو ٠ موي تعن عفر لحم يف هيف عيب ال ةلمح ناف روك ذم الملاك هل امن
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 « نامحرت ىلا ىععسم تجوحا دق اهتغلب و نيناثلا نا » ردك ةنيعوسموا ٠ تيل مئاق

 فوصوملاو هباوجو مسقلاو هباوجو طرشلا وا: بارعالا نم امل لحال ةضرتعما لججلا هذهلكف
 وكت نا نم ةضرتعملا ةلمجلل دب الو نيمزالثملا <> يف وهام كلذ ريغ ىلا هتفصو

 يه لب ةضرتعم نكت مل ”دي ز بكار وهو هاج وحن كلذك نكت مل ناف تيار اك ةيبنجا
 نبيئايبلا حالطصا يف هنم وه ا فلاخم ةاحنلا حالطصا يئضارتعالا نا ملعاو ٠ ةيلاح

 را انيق نيتايلا دلع اماو "تيار 15 نيمزالعملا "قير الا تاحلا ىنغ نوكي ال هنأل
 بارعالا نم امل لع ال رثكا وا ةلمجب ىنعم نيلصعم نيمالكن يب وامالكلا ءاعثا يف يقوي
 مهسفنا َّلَع نورث وي وحن مالكلا رخا يف مدنع كلذ نوكب دقو ماهيالا عفد ريغ ةحكنل

 نوب ومنلا هزيجي ال اذهو ٠ ةضرتعم ةلمج ةصاصخ مهيف ناكووهلوقف ةصاصخ مهيف ناك او

 هب ةنورتم .اماو روك للا لملاك نيسفتلا قرح نما ةورج اما ىعف ةرسفملا ةلملا اماو
 كلفلا عنصا نأ هللا 'اعوا وحنو٠ 47م تلك أ انرلاب ينئيمرت و « هاك

 ةلمجلا نم مخا ةحضوملا ةلضفلا يه انلوقب انزرتحاو ٠ رج لهو اذك لعفا نا هيلا تبتكو
 اهلا ةفسل هو يو ةلضف ريغ اهناف رورغ ايندلا يه وحن ناشلا ريمضل ةرسفملا

 منا تل للملا نمااعباو ٠ نابتلا نيم نع ربح اهنأل نارغالا نم زخ اف كارلا

 اهنوك وهو بارعالا نم الحم اهل نا ليق دقف هبرضي ورمج ديز ءاج وحن لاغتشالا
 تل اذا اينغ ىلعتب كرب تبنيإ اكل ةلضفو' لاملا# كت تناك "ناو اياق“ االاع

 بسحب توك رشا ةلمجلا نامعز دق مهضعب نا َّط 0 5 ةلفتلا نع ىنعس ا

 ١ فلاح وهو : الفالاو لحم لثم ةردفللا ناك قارغالا "نم لح ذل نأك ناف' رشق اه

 هعضوم يف كلذ انركذ !؟ روبمجلا هيلع وه

 بارعالا نم لح امل يتلا لمجلا يه س

 وحن .ناك ادرح ًادتبم نع اريخ ةمقاولا ةلمخلا ٠١ و اضيا مسج

 ةلجلا ”؟مئاق هوبأ كب 3 ناكو مئاق هوبأ اننا ا وحن مر وا هوبأ ماق ديز

 م ًالودقم ةيقاولا ةلطا# ىراكس متناوةالصلا اوب رقثال وحن الاح ةمقاولا
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 نم امل لحم الف قطنلا اهب احتتفم يأ أدتبا ةعقاو ثا رون هللا ةلج ناف روكّذملا لثملاك
 هيف ىوني ال ام لوالا ناعون اذهو هلبق امع اعوطقم مالكلا داريا يناثلاو ٠ بارعالا

 ام ةلعظقبم اهنكل ةرابعلا ءانثا يف ةمقاولا لجلا يف كللذ نركراو هلي اه عر
 ٠ بارعالا نمال لح الفاهلبق امع ةعطقنم هللا همحر ةلمح ناف روكذملا لثملاكا لبق
 طابترالا رضي الف ٠ ةيلاح وا رابخإ وا عابتاب يعانصلا قلعتلا مدع انه عاطقتنالاب دارملاو

 بازعالا ةيلحم مزاجي ال يونعملا طابترالا نال لوصوُملا ةلص يف 5. كلذ ريغب يونعملا

 يف نيتفطاعلا : ءافلاو واولا ذعب كلذ نوكي و هيلي امب هنعربخم ادغبم هيف ىوني آم ينآعلاو

 ةيبرشتو .كمسلا لكأت ال مهلوق واولا لاغف اهلبق ام كح يف اهكي رششت داري ال يتلا لجل
 تناو ريدقتلاو واولا دعب ادتبم راما ىلع يا روك ذملا فانئتسالا ىلع برشت عفرب نبللا
 نبللا برش .ةحاباو كمسلا لكأ نع يهنلا .ذئنيح مالكلا ىنعم نوكي و نبللا ”برشت
 قطني عفرب « ”قطنيف ءاوقلا عبرلا لأست ملأ » هلوق ءافلا لاثمو ٠ ميم امهنع يعنلا ال
 عبرلل قطنلا تايثا رعاشلا نم دارملا نال ٠ قطني وهف ريدقتلاو روكذملا فانئنسالا ىلع
 نم عونلا اذه عوقو رثكب و ٠ ( هيف سينا ال يالا ءاوقلا عبرلاو ) هنع ماهفتسالا ال
 اع رجم دق هنال هعفر يجف ءافلا/(طبترم اءراشم ناك اذا طوشاا باو يف فائتسالا

 الو سخي فاخي الف هبرب نمي نم وحن ءافلا دعب ردقملا ادتبملا نع !ربخ هعوقول همزجي
 يف كلذ انيفوتسا دقو .٠ فاخي ال وبف ريدقتلاو روكذملا فانئتسالا لع فاخي مفرب ًاقهر
 ةضرتعملاةلما امهنيب لصفت نيذللا نيمزالتملاب دارملاو ٠ هعجارف طرشلا باب نم ةعضوم

 الو فاعضال موق "ةئسا ٠ "ةمح ثداوحلاو ينتكردا دقو » هلوقك هعوفرمو لعفلا اما
 لي الف ٠ موق ةئسا هلعافو ينتكردا لعفلا نيب ةضرتعم ةمح ثداوحلاو ةلمجل « لزع

 هلوقك هلوعفمو لعفلا وا ٠ ( هل حالس ال نم وهو لزعا عمجل زئءلاو ) بارعالا نما
 لدبت وذ رهدلاو ةلمجل « ل ًامشلاو ابصلاب اًروبد اقيه٠ لدبت وذ 'رهدلاو ”تلءدبو »
 ميرلا فيملاو ) ٠ بارعالا ترم اهل لحم الف اًقيه هلوعفمو تلددبت لعفلا نيب ةضرتعم
 هلوقك نيدرحم ربخلاو ادعبلا وا( ةيقرشلا حيرلا ابصلاو ةيبرغلا حيرلا روبدلاو ةراحلا

 ديزو مئاق تننظ ديز وحنو« حئاونو هالي ال بداون ٠ يتفلاب نردعي مايالاو ”نهيفو »
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 بارعالا نم اهل لحال يتلا لمجلا يه < 0س

 هللا وحن ةرابعلا ءادتبا يف ةعقاولا ينو ةيئادتبالا اجلا ١ يو عبس جا

 اليد 2 ةبطقنم اينكل ةراسلا ةانثا فيس ةمقاولاوا + نضرالاو  تاوامسلا رون

 مالكلاةدافال نيمزالتملا نيب ةاصافلا سو ةضرتعملا ةلجلنا + هللاهحر نالف تاموحن

 ينو ةرسرسغملا ةلملا “ يظع نوملعتول مسقلهناوحن انيسحت وا اديدستو ةيوقث

 هلوسرو هللا نوم وت ميلا باذع نم كيت ةرائ لع كدا له وحنابلب قا ةعص وملاةاضفلا

 "و ىوغ امو مبحاص <لضام ىوه اذا .مجنلاو وحن مسقلل .اباوج ةعقاولا'ةلجللا
 ال1 اج ولو اذاؤ الو الولو ولك افلطم مزاج ريغ طرمشل اباوج ةنفاإلا هلخا
 ٠ ذهانل اولاق ةنسحلا مهتئاج اذاو ٠ ملكت ديز ماق الو ١انكلش ديز الولو ٠ ورمع بهذ ام

 ما مقن نإ وحن |هتاوخاو "ناك ةيئاجتلا اذاب الو ءافلاب نرتقي مو مزاج طرشل وا

 هوب انما يذلا ءاج وحن يسال ل وصوماة| ص ةعقاولاةاجإجا "1 رج لهو همركأ ينرزي نمو
 بارعالا نم اهل لحم ال ةلمخج ةعباتلا ةلمْلا ”/ةرئاداننيصي نا ىْتْح وحن ينرألاو

 ف نكي دقو ٠ورمح مقي لو ديز ماق وحن قسنلا فطع يف كلذ نوكيام رثكاو

 يبللابإلا ازقئاو وحننا دا مملا ىنمملا يدا ىلوالا' نم. ىفزوأ نوكت نا طرشب لدبلا

 لحم ال لجلا هذه لكف ٠ نويعو رتانجو نيدبو ماعناب كدما نوملعت ام كدما

 بارعالا نم اهل

 نم لحم امل يتلا لع ركذلاب بارعالا نم اهل لح ال يتلا لجلا انمدق امنا ( حاضبا )

 ةيئادتبالا ةلملا .ئمستو ٠ درفملا لحم الواح مدعل لما يف لصالا يش اهنال بارعالا

 . هب احتفم يا ةادغبا مالكلا داريا لوالا نيمسق لع ةاحنلا دنع فانئتسالاو ةفنأتسم

 قطنلا اهب حتتفي يا اهب أدعيب يناا لجلا يف كلذ نوكيو "يش هقبسي نا نود قطنلا
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 وا مئاق هوبا ديز وحن ةيعسا ةلج هربخ ادتبم لك يهف ىربكلا اما
 اربخ ةعقاولا ةيلعفلا وا ةيعسالا ةامخلا ف ىرغصلا اماو ٠ هوبا ماق دي ز وحن ةيلعف
 هوبا ةلمجو دي ز نع ربخأ هناف هوبا ماق ديز كلوق نم هوبا ماق ةلمك أدتبم .:رع

 كلذ لع سقو ٠اضيا دب ز نعربخ اهناف مئاق هوبا ديز كلوق نم مئاق
 كلوق وحن يف كلذو نيرابتعاب ىرغصو ىربك نوكت دق ةلجلا نا لعا ( حاضيا )

 قلطتمو ثلاث ادتبم همالغو ناث ادعبم هوباو لوا ادعبم دي زف قلطم همالغ هوبا ديز

 اذبف ٠ _لوالا ادعيلل ربخ هربخو اذهو يناثلا ادنبلل ربخ هربخو وهو كلاغلا ادمبلل ربخ

 ىرغص قلطنم همالغ ةلمجل هليصفت رابقعابو ريغال ىربك ةلمح هعومجم رابتعاب مالكلا
 لا ىربك قاطنمهمالغ هوبا ةلمحو ٠ هوبا وهىذلا ادئبملا نع ربخاهنال طقف

 وهو لوالا ادتبملا نع اربخ اهنوك رابتعاب اضيا ىرغصو قلطنم همالغ ىو ةلمح اهربخ
 ضعب لمثحي دقو ٠ رئاق دي ز كلوقك ىرغص الو ىربك ال ةلملا نوكت دقو ٠ ديز
 نلراف هب كنس[ انا كلوق كلذ نق ٠ ريدقتلا راثتعاب ىرغصلاو يربكلا ةلمجلا مالكلا

 اهيف ادعبملا نال ىربك ةلمجلاف هلوعفم فاكلاو درفملا ملكتلل ًءراضم ًالعف كيثآ تردق

 ىرغص الو ىربكب تسيلف هيلا اًفاضم فاكلاو لعاف مسا هتردق ناو ٠ ةيلعف ةلمج هربخ

 مالكلاف العف راجلا قلعتم تردق ناف ٠ رادلا 1 كاوقاهعمو ”ورقم 1
 هنمو ٠ ٠مدقأ ا ىرغص الو ىربك الف اما هتردق ناو ٠ ٠ ةلمح ادعمملا ربخ نال ىربك ةلمخ )

 ةلمح مالكلاف ريس ريست تنا امنا تلقو العف ادعبملا دعب تردقناف ريس تنا امنا كلوق ]

 اك ىرغص الو ىربك الف ريس ”رئاس تنا امنا تلقو عسا ءدعب تردق فاو ١ قرت

 ًرخ*وم ًادعبم هوباو امدقم اريخ ”رئاق:تلعج ناف هوبا [زئاق لي ز كلوق هلو ١ ٠ ١
 ةالعاف هوبا كلوق تاعج نراو ٠ ىربك ةلمح مالكلاف ادعبملا دي ز نع اًربخ هَ

 ىلاو نيهجو تاذىربك ىلا مسقث ىربكلا ةلمجلا 3 لعاو ٠ ىرغص الو ىربك الف م
 اهردص واماقهوبا دي ز وحل افاع زجعو مسا اه ردص يلا ينيهجولاتاذف ٠ جو تاز ىربك

 نم اهزجعو اهردص ناكام يهفهجولا تاذ اماو ٠ مئاقهوبا ادي زتندظ وحن مسا اهزجتو لعف
 يروي هوبا ادي ز تددلع وحن نيلعفوا“؛ مئاقرهوبا دي ز وحن نيعا اناك ناب دحاو ليبق

 الم



 ا

 . ناف ٠ لاغتشالا يف تفرع اك لمفلا اهيلي نا ةزمحلا يف بلاغلا نال جرا ينو روكذملا
 لجال اًناحجر رثكأ ةيلعفلاف . ملح ينداع ما ثرمم أ وت يف. ةيلعف ةلمح اهيلعفطع
 ةيعمالاف نوقلاخلا نحن ما وتل م :ا أ وت يف م ةيعما ةلمح اهيلع فطع ناو ٠ ةلكاشملا

 «ادعبم اذيز تلعج ناف ٠ 0 معن مهطوق اهنمو . ةلكاشملا لجال اناححر رثكا

 ح راو ةعنا ةدحاو :ةلمج هتموت مالكلا ناك امدقم أريخ لجرلا معن ةلمحو 0

 معن يهو ةيلعف نيثاجح مالكلا ثراك وه هريدقت فوذحم ءادعبمل اًربخ (ديز تاءعج
 ىلع الاد افرح اماق يف فلالا تعج ناف نادي زلا اماق مطوق اهنموء دي ز وهيهو ةيع“او لجرلا

 ةامجلاف اهنم الدب نيدي زلاو لعفال العاف اريعت ” م وأ. ”الغاف ني دي زلاو ةينثتلا

 ةيع*اىهف هريخ هلبق ةلمحلاو ادعبم اهدعب نيدي زلاو العاف يع نفل الا تلج ناو هلف

 ا و تاكلج ايعنو ٠ ءاسنلا نقو لاجسلا,اوداق:هلغمو ٠ اماق ن ادب زلإ'ةلزنم نوكت اهعال
 ردقم لعفب رورحن او راجلا تقلع فنراف ٠ سدقلا حورلاو نبالاو بالا مسي كلوق

 مساب امهتقلع ناو ةيلعف يعف ااعقا ىدعبا كالا مسأب تاقو | رخوم هريدقل يغب و

 ورمح دعق كلوق ضيا اهنمو ٠ رهشا ىلوالاو ةيعما يهف بالا مساب ينادعبا تلقو ردكم

 ةفنأتسم اهلعج ىلع ةيعسالاف ةيلعفلاو ةيعمالا لمعحت ةفوطعملا ماق دي زو ةلمجل ماق دي زو
 فوطعملا نيب بسانتلل حجرا هو ابلبق ةيلعفلا ةلما ىلع ةفوطعم اهلعج ىلَع ةياعفلاو

 اهنوكل طقف ةيعسا ىلوالا ةلملاف هدنع دعق ورمعو ماق دي ز كلوق اماو ٠ هياعفوطعملاو
 ةيعمالا لمتحي املمجلا نمو . ءاوسأا ّص ةيلعفلاو ةيعمالا ةامقحم ةيناغلاو مساب ةردصم

 ارو رقثسم وا نئاكب . فيلا تقلع. ناف ؛.دي ز كدنع أ وحن يف اك -ةيفرظلاو ةيلعفلاو
 ادتبم ماهفتسالاب قوبسملا فصولا كلذ تلعجوا ٠ اتت ادعم ادي ر ككيحو اندم

 يف اهنكل ني ريدقتلا ىلن ةيمسا ةلمجلاف دم ز نئاك أ تلقو ربملا نع ىنغا هل العاف ديزو
 تقاع نراو ٠ ربخلا نع ىنغا لعافو ادعبم تاز يناثلا يثو ٠ ربخو ادتبم تاذ لوالا

 001 ناو ةيلمف. ةامكاف,هي اعوفرم دب ز تلمح ناك وا رقثسأ هريدتقت لغفب فرظلا

 ل0 لذلا فا كلوت ابلكمو ٠ ةنفرظ .ةلمللاف مما وا لعف ريدقت نود فرللل لعن اه

 ىرغصلاو ىربكلا ةامملاام س
 و



 ا

 .اهردص يتلا يهفةيفرظلا ماو ٠ماق دي ز ناكو ًماق هتندظو اوموقوقو'صللا برضو

 ٠ ورمج راذلا يف وحنو دي ز كددعا وحن رورحو راج وا فرظ
 لصالا كسحي دتنملا وا هيلا ريثسملا وه ةلجلا ردصب دازكلا نا لعا « حاضيا »

 ةين الا لجلاف هيلعو ٠ ٠ ريألا مال اءارضو فورم ااه ل ا

 ديز ام وحنو ٠ قلطنم كابا لعل وحنو ٠ كوخا ديزا وحنو ٠ ناديزلا متاقا وحن
 ٠ ورمح ماق لهو ٠ دي ز ماقا وحن يف لمجلاو ٠ ةيعسا اهلك“ اعاتب كا ٠ اًماق
 بيصتف اندنعلزنن الأو ٠تبهذ الهو ٠ كوبا رقي ملو ٠دلاخ ماق ناو ٠ ركب ماق دقو

 ممراصبااعشاخو' نولتقثاقي رفو م كك اقر قو نفك ناكل *ياو. ذب زءاح كو ؛ ري

 ةيلعف اهلك ىشْعي اذا ليللاو ' ا ا كرام ا دحا ناو ٠ ٠ هللادتع ايو٠ نوجر خي

 يف اك ٠ لصالايف ًالاعفا اهرودص نوكل ا ئيشاهريغنم وا فورملا نم اهيلعمدقث ام ديغب مو
 داك راهتسا نا هلصاف . كراحتسا دحا نا وحنو يادنك اوعدا هلصاف ٠ كادعاي وحن

 ل . نولدقث اَقي رفو مب ذك اي رف وحنو . كراجغسا
 مهوق كلذ نف . ريدقتلا فالتخال ةيلعفلاو ةيعمالا لمعت نال ا رعاو

 ثرددق راف ةيلمفو ةيعما نوكت نا لمع .نامزي دم ةلمح ناف "ناد

 ذم نوكيو ةيعما ى هف لراموي هتيؤر ءاغتبا دما ىلع وا ناموي هتب او ر نيب و ينيب اهادعم

 ناو. هريخ ناموي و |4دعبم لم نوكي وأ !رخارم ادعم نامويوف ملقم

 ةلمح هدعب امو هلبق امم العم اًقرظ ذم نوكيو ةيلعف يهف ناموي ناك ذم ىنعملا تردق
 تاعج ناف ٠ ثعدص اذام مملوق اهنمو ٠ ذم ىلا ةفاضالاب رجل يف و شام اهلعف ةياعق
 _لوصوملا ةلص تعنصو هربخ لوصوم مس ااذو ادتبم ماهفتسا مس اام يا ةاعلم ريغ اذام

 اهنوك ةلجلا لمع ةاغلم اذام تلعج 1 ٠ طقف ةيعما ليا فوذحم دئاعلاو
 هب الطبل ابلعج ىلع ةيلعفو هريخ تعئنصو أدتبم ٌةاغلملا اذام لعح ىلع ةيعماف ةياعفو ةيعما

 ردص هل ماهفتسالا يرال اذام دعب لعفلا ردقيو . ريسفتلا ةطيرش ىلع فوذحم لعفل

 ىلع ةيمسالاف . ةيلعفلاو ةيمسالا لمتحي اهناف اننودهم ”رشبأ هلوق اهنمو ٠ تفرع اي مالكلا
 هرسفي (فوذحم لفل العاف رشبإ لمجلا ط ةيلمفلاو م مريخ هدب امو | اد 30
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: 
 ىلوالابو المج ىمست ال هيلا تدنسا ام عم اهئاف ههجو نسحو همالغ بورسضمو هوبا مئاق
 رابثعالا اذهبو لجملا 9 ىلع ةدافالاب لقتست الف يلصا ريغ اهدانسا نال مالك ىمست ال
 هلعاف ىلا أدعبم عقاولا فصولا دانسا نم لك ناك امئاو ٠ لمجاك ةي معسل هنا رسم تاكا

 اًدانسا قيقعلا تاهيه وحن هلعافىلا لعفلا مسا دانساو نادبزلا مئاق أ وحن ربخلا نع ينغملا
 ىرت < لعفلا ىنعم اتمضتم لعفلا سا نالو لعفلا ةلزنب ةلاخا هذهيف فصولا نال م
 يلصالا دانمالا هيف دقعنا ام وههنأف مالكلاجرخب دصقن ملوا اهتاذل تدصق ءاوس انأوقو

 0 اذهب و ٠ اهيلع توكسلا نسحي ينلا ةدئافلاب القتسم ناك يا طقف هتاذا دصقو
 باوا يف هيبلا انرششا ا سكعي الو ةلبج مالك لكف ٠ مالكلاو ةلمججا نيب ام قرفلا لعت
 ينلا ةدافالا لع فقوثم هنال مالكلا نم "معا ةلجخلا نوكتف هيلو ١ مركذتف باتكلا

 لثف ٠ ةلقتلم ريغو ةلقتسم 0 ايفا كلذ طرتشي ال ةليلاوا اهيلع نوكسلا نحت
 نع اًربخ مقاولا بيكرتلا انا ٠ مالك ى مسيو ةلمج ىمسي ديز ماق وا مئاق ديز كلوق

 هس ركدلل انا عقارلاو ٠ هبرضا ديزو هللا همحر ديز وا هوبا ماق ديز وحن يف ادتبم
 ضكري وا هسار لع هدي ديز ءاج وحن ةفرعم نم الاح وا ٠ مماب هرغث ”لجر هاج وحن
 يف لوصول ةلص عقاولاو ٠ توما مويو ”تدلو موي وحن يف هيلا افاضم ٠ عقاولاو ٠ هسرف

 عقاولاو ٠ ًديز نب رضال كاوا ردن ف مسقلل اًباوج عقاولاو ٠ ةربارعا يذلا ءاع
 لقعسم ريغ هيف دادسالا نال امالكدعي ال كلذ لكف انث تق نا وحن ًاباوجو اطرش

 ريغال ةلمج هنوكب صنخي امناو ٠ مالكلل ةطرتشملاٌةدئافلا هنم ل صحن الف هتاذل دوصقم ريغهنال

 ةلججلا مسقنت © 0س
 ىلا ىلا ا "هير ةيلعفو ةيعما ىلا ١ مسقنت حا

 بارعالا نم 1 لحال ام ىلاو 5 نم لحم اهلام

 1 ةيفرظلاو ةيلعفلاو ةيعمالاةلا ام س

 موقي دا مماقوا ماق دب ز وحن اهلوا يأ مسا اهردص يتلا يعف ةيعمالا أما ج

 دب ز موقي وأ ماق وحن لعف اهردص ل ىهف ةيلعفلا اماو ٠ ”قيقعلا تاهيه وحنو



 0 ا

 ءًاريمحوا' ةدارق_ اونوك ٠ ةبقاعلا اورظناو هلا اوعيطت ال ٠ لئقث ال ٠ كماو كاب 0
 6 كعم تبهذ ينتيل ٠ اذهب كرم ان كتتايدأ ٠ ميت لكألا اذه لعفي تر
 عيفش هل سيلو كلذ هل هل نوكي ىأ ' يشأ كالع دقو اونأ ٠ ندمت الا اوما
 0 نا كل ني ملأ ٠ صحفلا موي نايا ٠ يقم ما ضامأ يرعش تيل ٠ ريست نب

 قليلا ليسلا فك" كح عم تيهذ الأ“ يا رسام نم: نولي راع 5 '

 نم فدك ًانيلع طقسا ٠ مهفت ال كلام ٠ يفك هتلعف ام كغلبي ملأ ٠ باضهو رجبا اننودو

 براي ائيلع بضغت ال ٠ ينمحر ا مبللا ٠ عوجر نم نطولا ىلا له ٠ ءامسلا

 ةزيجوةرابعب اهنم تيبلكنعم زربا مهم عا ثم ةيلاغلا تايبالا بي رغرسف 0
 «» ”لودحجب ءافهقلا واح اهنأك 1 اهتكش دق ”غباوس ”ضيب »

 «اولنن اذا اني ناحاوسيلو اموق ١ ”ةريجلمر تلانءاشا د

 "يلي ادعلا ”ووسلا معرعاذا ةيبرض , . ميمصس. هازل نلاجلا ىتمالا

 اى

 ا

 اهماسقاو ةلمخجا تي

 ةلملا ام .س

 دصقل ملوا اهتاذأ تدصق ءاوس يلصالادانسسالا هيف دقعنا ام يش ج
 لصاحلا دانسالاك كلذو ٠ مالكلاو ةلملا لمشي ىلصالا دانسالا انلوق ( حاضيا ) ظ

 ٠ لتاقلا لق وحن هلعاف بئانو لوهحما لعفلاو ٠ ديز ماق وحن هلعافو مؤلعملا لمفلا نيب ٠
 نيدرحم ناك ءاوس هربخو ادعبملا نيبو ٠ قيقعلا تاهيه وحن هلعافو لعفلا مسا نيبو

 ناو ٠اماق ديز امو ٠ اقلطنم هعتنظو .اءاق ديز ناكو حن نيخوسنموا.مئاةديز وحن 0

 لكف ٠ ناديزلا ”مئاقا وحن ربحا نع ىنغا لعاف هل [فصو ادغبملا ناكوا ١ *ئاقاديز
 يمساو ردصملا دانسا جرخيو ٠ هيف ىلصالا دانسالا دوجول مالكو ةلمح هل لاقي كللذ

 ورمتو ”ديز رمخخا برش نم تبجت وحن اهتاعوفرم ىلا ةهبشملا ةفصلاو لوعفملاو لعافلا



 2 يلا
00 4 0 

1 

 بدلا رقع نو*دعت » هلوقو ٠ مدقتلا نك دله يا« ”حاحص ”بواقلاو ”مدقتلا اله

 يكلا لثق وا يكلا رقع نودعت الول يا « اعنقملا يمكلا الول ىوطوض ينب ٠ ؟ دج لضفا
 أدعف ضيضختلا فرح كعب 2 دقو ٠ ةماقف هيلا فاضملا ماقاو فال لعفلا عم د

 .ةعافشب تاسرا ىليا تبنو »هلوقك ناششلا ريع اهعسا يتلا ياةيناشلا ناكر هتملا ردقيف ربخو
 ٠ اهعيفش كيل س ل ناشلاوار ءالا ناك البف يا » اب همقش ىللمل سفن لف ”يما

 صاخ لصف ف امهنم نك مالكلا مدقت لق صاصتخالاو ءادعلا نا ) هيث (

 ني راق

 ,عاونا نم عون لكى لا رشا م يلي ام يف يئاثنالا نم يربخلا مالكلا زيم 8
 مايفعسالا:تاودا يف روصتلاو قيدصعلا نم لك يللاو ءاشنال

 هلق اذني رداع ٠ نيد سقف اندبع لزتت الا ٠ نيكسملا كدبع مجزاربللا ١

 فسانوملا ناكف ٠ ةنس نيرشعنبا سوبليف هوبا لثق موي نينرقلا وذ 0 ناك
 نويقوف 3 حرفلا تا رهاظم يف نولسرتس اوناكو ٠ ٠ صالخلا موي مث ءاج هنأ نومهوتي

 مل ةنو ريش يف يبلغ يذلا شبجلا نا اولعا ٠ ٠ ريكذتلاو ريذحلا باب نم مهل لوقب ناك

01 

 . كلعب ٠ ةعجار ابصلا مايا تيل ٠ ٠ كلمع يف :ىلعبت ال ال مالغاي ٠ دحاو لجر الإ هنم صقنب
 تاوليملا قلخ نم :٠ كدي ف يذلا باتكلا ام ٠ ضايرلا رظنم لمحا ام ٠ اهيف امي يراد
 ما كاملا قزلا نأ رع ةييامللا يف مأ كرم قلا ِقأ - كوبا فيك ضرالاو
 دقو ٠ هاوقثب يو ل مقا يبابك ٠ كنا هع كاملا ٠ * قاسم كونا له ٠ ديز مه

 حالصا يف اوعس البف ٠ دسامتلا يعاودو ٠ دءابتلا بابسا نم متايعا نيب دك أت ام انغل

 عب ” يف كيلا دانع جبن ىلع اوين الو ٠ هسا مرآ هالا سفنالا اوهّقاف ٠ نيبلا تاذ

 ءالعلا يضارا يف ةكحم يمالقا ت تلاز .الء سما

 لا نم وربع ىلا كلل يح درع ىلطلا :تادؤا تح ثيح كذا



 كا

 هعجارف نإ لصف يف اهلمعو تيلكح مدقل دقو ٠ لعتي لهاجلا تيل عوقولا ديعبلا نكملا

 عم تذختا ينثيل وحن مدنتلل يف أتف ينتلا ىنمم ضرع تيل جرخت دقو ( حاضيا )
 دقو ٠ لصالا هي هل ةعوضوملا يش ىا ٠ تسل ةيلصالا هتاداو ادلوقو . اليبس ل وسزا

 نوكأف بصنب ٠ نيدسحملا نم ”نوكاف ةرك يل نأواول لاثفف "لعلو لهووا هل لمعتست
 هول تاوح يف نصلا د 1 ا ما أ ىنعم وا نال ءافلا دعب ٌةرعتم ناب

 كروزاف بصنب كروزاف جحا يبلعل ”لعللاثمو ٠ مدق) دقو ليبس نم درع ىلا له له لاثمو

 ريغ هبشاف لوصحلا نع وجرملا دعبل "لعلب كلذ ع امناو ٠ زم اك ءافلا دعب ةرعمم ناب
 ةعوضوم ”لعلف .الإو ينل ىنعم هنم دلوتيف هعوقو ُكيس عمط ال يذلا نكملا وا نكملا
 ينافلاو ٠ لبقم:بيبحلا "لعل وحن بوبحلا نكملا بلط لوالاو ٠ قافشالاو يجرتلل
 ٠ "نإ لصف يف مدقل دقق ابلمع مح اماو ٠ :يجافم ودعلا ءلعل وحن هورككلا رمالا بلط

 وه لب ليقو بلطلا يف ليخد يجرتلاو ٠ زاجلا لبس ىلع وه امنا لهوولب ينم نا ملعاو
 لعا هللاو ٠ تيار ام هدعب ةرعضشم ناب باوجلا بضن ليلدب هنم

 ض'رتلا وهام ش

 ٠ امتدت انيتأت الأوحن ةنكفنعالأ هتاداو قفرو نيلب باطلا وه ج
 انددع لزنت وأ وحن وأ مهمضعب دازو

 1 ضيفحتلا وهام س
 الأو الأو الهو امولو الول هتاوداو ةدش يا فنعب بلطلاوه ج
 يعاذلا بيت ام ولو كايا مركت الذو فيضلا يرقث الواوا رقت الهوا 0

 ًاءراضم تاودالا هذه دعب لعفلا ناك اذا اذه خلا بلطلا وه انلوق ( حاضيا )

 جددتلا وا ٠ دهعلا تظفح "اله وحنن خيب وتلا نهب دارملا ناك يضام ناك ناف ٠ ادلغم 1
 لخدت ال ضرعلاو ضيضحتللا تاودا 00 رج لهو ٠ كلام تيقبت تيقلكطا الأ ودل

 قله ريدقتلاو 'هعمرعا ا رمع الولوا فروت, دناز اله وشنت (ريدقت ولو لاعفالا

 ٠ يننوحلت يتجاجل دعب ن الأ » هلوق هنمو ٠ هتمركا ارمع تمركا الولو هروزن اديز روزت



 ا

 نتح فلك رش هلام بارعتف الإو ىدكا فج عاج وأ ثنا نك

 . تري فك ركااكلطم المرا
 نأ لأي مع سس

 ةراتو فيكي اكمل انيلعدل ىف اوغ فيك لثم لاحلانع اهيلأسي ةرات َج

 نيا نم يااذه كلل قل ااوغ ىنا نم ىنعمب نوكتف ناكل ضاع ناس

 ىفاو ناياو ىتمو ني.أك اًقرظ ةيعمالا ماهقتسالا تاودا نم ناكأم نأ 7١ ( هيبنت )

 لماع هاضتقا ناف فرظ ريغناكن او ٠ اًقلطم ةيفرظلا كعب صن لحي يف نوكي نا هبارعاف
 ًالوعفم وأ تلك امو تب رض نم وحن هب الاودنم نوكيا انتم تس اع ناك يغفل
 مالغو نر معوجت ارورحتبوا *:تيردع ةبرض كو نوبلقتي تاقنم "ياام الطب

 وحن ةلمح ةبش وا ماق نم وحن ةلمح هدعب عقو ناف يظفل لماع هضنقي مل ناو ٠ تنا نم

 رخل هدب امو ادخن ةيارعا ناك هلا ليغ 0 ةركن مسا اوا رادلا يفوا كددع نم

 اقم ريغ ماهفتسالا مسا لعجي نا حصالاف ار ةفرعم مسا هدعب عقو ناو

 رابخالا هب .قيلالاف ءددسب ام لع جلا هب بولطملا وه هنال 1 خو ادم ءالعب امو

 وقيقحلا ماهفتسالا عما ”ارغ تاودالا هذه جرخت دق ”؟ ءادتبالا هب قيلا هذعب امو

 نددح ىرب دق اح عكا لام هلوقكو ' هنلاب نم رن أل انلاما ردت نيستا اه رد

 د 21و اذه نوكي ى ا وحن داعتسالل ىناا درتو ( مالا ةلودل انس اح يعدتو

 نوبهذت نيا وحن لالضلا لع هيبدنلل نيا درتو ٠ دعولا اذهىتم وحنو ءاطبتسالل ىتمدرتو ٠ لجر
 راكنالل نم درتو نوبلقني بلقنميا وحن يا اهلثمو ٠ نيدلا موي ناا وحن يظعتللن أ درتو
 ٠ هللا ريغ بونذلا رفغي دحا ال يا هللا ريغ بونذلا رفغي وحن نم

 ينَملا وه ي س

 5 وا نكمم ريغ هنكل ةبحلا ليبس ىلع :يش لوصح بلط وه 3

 لاغبو ٠ دوعي بابشلا تيل نكمل ريغ لاثف٠ تيل ةيلصالا هتاداو ٠ عوقولا ديعب
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 اعطق ناعمتت الف ةزمحلا

 نم كح وه أم س

 هصخخ ةف رعم ديفتفهل ضرعت يتلا رومالا نع ايلا ولقاعلل نوكتنا 4
 ا كل ياس ل

 ام كح وهام سس
 نعوا بنشلا اموحن ءيشلا ىنعم نع اهب لأسيو لقاعلا ريغ نوكت نا

 ءاوس رخلتا لماع اهيلعلخد اذا هناو ٠ ىموماب كنيميب كلت امدوحن ىلا

 هم 'يححو مءاغشباو ' :مىتحو مالعورل وم وحن اهفلا فذح بجو افاضم وااغرح قلك

 ىنعم رع اهب لئس اذا 15 يا ثا ءيشثلا ىعم نع اهب لأسي انلوق' ( حاضيأ.)
 ملا كنيمب كلت ام هلوق اذكو ٠ نانسالا يف ةبوذعو دربو ةقرو ئام وه باجيف بذشلا
 ٠ يمدغ ىلع اهب شهاو اهيلع اكوتا ياصع يش باجيف :يشلا ةقيقح نع اهب لااوسلا يف

 هنا لع ٠ ةيلوصوملا ام نيبو اهنيب قرفلل رجلا لماع اهيلع لخد اذا اهفلا فذح بجو امناو
 ٠ اذه تاعف *ل_ اذه تاءف ملل يس لوقتف اهنم ميما نيكست ماللاب ةرورحلا يف زوجي

 ىنمب لأسي مع« نم

 . لعموم امزاعو تبا م د  يذالا كاما نع ج
 نيالا س

 ةفاضالا يف اهمكح عجار ٠ تييتا نيا نمو قي رطلا نيا وحن ناكملا نع ج
 نانا لاس ل

 "يجن نأ اون لبقتسملا نامزلا نع َج

 فيكي لان ةنغ 0

 ةيفرظال نا أبيف حيحمصل صلاتنا لاح يأ كيا تنا فيك وحن لاحلا نع َج

 ًادرحم اما حض ل اهءارعاو ٠ ٠ ةتبلا ايف

0 
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 فوسسو نيسلاك عضولا مكسب لابقتسالاب هتفصخ عراضلا لعفلا ُط
 ةلمج ىلع لخدت الو ٠ - ناذلا سالت له الو ةينكلا يف تناو حزم له لاقت الف

 ٠ هتبرضا ديز لهالو ماق دي ز لهرايثخالا يف لاقي الف لعف اهيف ريخلا 1

 لصال ايفاهنال ماهفثسالا ىلع ةلالدلا يف ةزمحلا لع ةلفطتم له تناكأمل ( حاضبا )

 الف اتابثا قيدصتلا بلطل الا نكت لف اهنع ترصق ماهفتسالا ىنعم نم ةيلاخ دق ىنعب

 ءيج ىننلا نع اا ليز مني ل لمجلا»ي ذاق يتلا فاسو يك

 دكر مهل حشرا بحا نم مهب ”سجي له وحن طقف واب له دعي فطعيو ٠ اوشا
 تحوز له هلوق هثمو وهأم ”ليلقو نييعتلا باطل تناكاذا الإ ملياهدنب قطع الو

 ال اناو تار 5 ةرمحلا ف الخب اهب معلا اهبل را ها[
 لعفلا دجو ناف لمعفلا مزاوأ نم لصالا يف اهنال لعف اهيف ربخلا ةيعما ةلمح ُّ لخدتنا

 له لاقتي الف هيلعو هل اهبلط ةدشل !”رسفم هب لبقث ملو اظفل اهب هلاصتا بجو اهزايح يف

 بهذموهوطقف ”مئاق دي ز لهو دي ز ماق لهلاقب لب ٠ هتب رض ادي ز له الو ماق ديز
 فطعلا فورح اهيلع لخدتف ضيا ةرادصلا قح يف ةزمحلا نع تارضق كللذكاو «رورحلا

 لب ةزمهلا لع فورحلا هذه لخدت الو ٠ تيتا له مث تيضم لهف تمث لهو لاقيف
 نم ءارعشلا رداغ له » هلوقك ما دعب يتأت له نا كلذكو ٠ رم اك اهيلع مدقتت ةزمحلا
 كاذكو تفرع كما دعب عقن ال ةزمهلاو « موت دب زادلا تفرع له ما ٠ مدرتم

 لاقي الف هعوقو نع ماهفنسالا يفانتف عقاولا ريرقتل اهنال ةيديك أثلا نإ ىلع له لخدتال
 ةلمج لع له لخدنال كلذكو ٠ مدقن !ماهيلعلخدت ةزمه لاو مئاق ادي ز نرإ له
 ىلع لخدت ةزمهلاو ٠ موقث دي ز ماق نا له لاقي الف يننلاو باجيالا املاّتحال طرشلا

 له وحن ةزمهلاك ريرقتلل درتف ا جرخت دق له نا ٍلعاو ٠ كلذ
 هيا ةديز الا ماق له وحن اهدعب ال! عوقو ةحصا يات اديرا
 00000 هسا كلذ نوكيو ليش نا درع ىلإ نه سن قلو ةدياز الا مانام
 ةلادعلاب موجال كح ذا نكمملا ةروص ىلي ةياتعلا لاكل هَ زاربا

 ماقم له مايقل ماق لها لاقي الف له ىلع ةزمملا لوخد زوجيال ( هيبنت )
«2 



 ل

 فطعلا فورح ىلع مدقث امناو ٠ يحي اك ريغ ال روصتلا بلطل نوكيام اهنمو ظقف
 عرف اهنال اهتاوخا فالخب ةرادصلا لا يذلا ماهفتسالا يف الصا اهنوكل ةروكذملا

 0 | مئاق ديزأ لاقي الف ما دعب ةزمحلا ءيجت الو ٠ اهفرصت فرصنن الف ةزمهلا

 كف اه زوي هناف اهت 9 فالخب مابفتسالا يفرح نيب عمجي الف ماهفتسالا يف اهتقارعل
 00 راب ماو فرعثس د < لفطتلا وا و هاي هيلع لدت امنا اهنال اهيف ماهفتسالا ضورعل

 ةيوستلا ةزمه ىتمنو ةيرويتتلا 1 ناعم ةعسنل درتف ماهفتسالا ةقيق- نع جرحت ةزمطا

 5 | مهل ترفغتساأ مهيلع ءاوش و ابلحم ردعملا _ لولح حصي ةلمجح ىلع ةلخادلا ٍيقو

 ىرتاالا٠ بهذ ما ديز ءاجأ يروا اموختو 55 رفغتسل م ظ

 دي ز + يح يردا الو كدوعقب و كمايقب يللابأ امو همدعو رافختسالا مهيلع « ءا رس حصيإ هنأ

 ن1 زاك هيعاذق ناو عقاو ريغ اهدعب نايضنقنو يلاطبالا ر اكنالا 5 ٠ هباهذ ما

 يس تلخد اذاف ٠ هيلع سقو ٠ اذه "مق أ وحنو نيم هيخا مح لهأي نأ كدحا ب أ

 ياهدبع فاكب هللا سيلا وحن تابثايغنلا يفن نال هتوبث مز ينام لع لاخلا هذه لثم
 راكتالا#“ « 1 اثرت نيملاعلايدناو ٠ ءاياطملا بكر نم ريخ تسلأ » هلوقكو هيفاك

 وعنو كوبا تام ذقو ب رطأ وحن ”ءوام هلعاف ناو عقاو اهدعب ام نا يفتقثو يخيب ونلا

 هناناسنالا بسجيا وجت ضيا بيذكعلل ةزمهلاب راكنالا ريو بنشملا كالطع كفوا
 هدبع را فارثعالاو رارقالا لع ب بطاخا كلم هانعمو ري رقنثلا -< دنع كار

 يذلا يثلا اهيلي ترا بحيو ال وا معن اسفل وحن هيفن وا هتوبث

 ريرقل يفو٠ ادي ز تبرأ لفل رب رثل يفلوقتف اي تعلو اه نا بجي اك هررقت
 وحن ميلا 0 تب رض ادي ز وحن لوعفلا ري رقل ينو اديز تبرضتن أ وحن لعافلا
 بحعتلا ل اوسردا يا مسرد وحن ر الا +انوابأ اكسب اام كش كا مان كتاواصأ

 ٌلديينتلا 5 اونمآ نيذلل نأي ملأ وحنءاطبتسالا "8 مهيلعلظلا دمك ر رت ملأ هلوقك
 ءمصلا عمست تنأف أ ون لطابلا لَو :ريخ وه يذلابىندا وه ام نولدبعستا وحن ءاطحلا

 له ؟ح وهام س

 تلخداذاو٠”ديز ماق لهوحن طفف اتايثا قيدصتلا بلطل نوكت نا
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 3 1 "ذل ا 1
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 نمل نييعتلا كارد بلط وهف روصتلا اماو ٠ دب 5 نع مايقلا يق نع مهفتسي يئاغلا

 مايقلا ةيسن توبث نال امهنم مئاقلا نييعت هنم داري هناف ٠ ”ورمج ما ”مئاق ديزا وحن ةبسنلا

 ٠ا اهدحا نييعت دي ري امناو مه ةتسملا دنع مولعم امهنم دحاوأ

 ماهفتسالا تاودا يام س

 5 7! ل ١

 . :ناياونزب اوىتمو و ياو امو نمو لهو بايلا مأ يثو ةزمهلا 6

 اهيقاب ع مالكلا كنودو أهنم د يا ماكحا مدقت دقو فق و ا

 ةزمحلا يح وهام .س

 اذهلو اهريغ وا ةبسنثلازيح يف امقاونوكيو اهب هنعلؤمسملا اهيلي نا. ج

 ةعما ةاهح لك ُُط 0 . روصتلا سلاطلو قيدصتلا ب نلطل 2 ا نول

 ةلمج لع تاخد اذاو ٠ ماقو ”مئاق بارع ا وأ اما ا 200 ناكل

 ال<وا وحد ارو فطملا فرح َط كفل مثبوا وأ اغلا , وأ واولاب ةفوطعم

 ١ الااهدعب فطعيالو ١ ٠ هب 5 عقوأم اذا أوو مصلا عم 3# تنأفأ وو نورظنت

 الق هيلا دعما :نعراهب تلا ذا يا ملا هنع لو ايلي نا انلوق (حاضيا )

 نعوا ” كدنعا تلق فرظلا نعوا ٠ دياز ُمئاَقا ل 0 ا ل نع وأ تاق ديزا

 راعالا اذببو ٠ ديز ماقأ تلق لمفلا نعوا ٠ دي ز رادلا ها تلق رورحلاو راجلا
 ما دب زر ميا لب مئان ما مئاق دي زأ لاقي الف روستلا لطيف هلع نوبل سيرت كك

 دب 0 1 نادال م كدتع دي ١ 0 اذكو ٠ 0 ا ءأق ديزا وا م 1

 0 ُ رادلا قرح الاخ 0 م 0 ةيفانلا 1 و 0 اديز نإأ

 "معا اممالو اهئاذب ماهفتسالا لع اهتلالدل اهتاوخا نم اهريغ نود ماكحالا هيلين تضتخاو

 قيدصتلا باطل نوكيام اهنفاهتاوخا اماو روصتلاو قي دصتلا بلطل تناك اذلو ًدروم نينه



 0 خذ ااا "رك. .رنىاطع . ييلارلا
 * بتل لاو 43 0 يف

 1في نود 1

 <+.هأ

 يهو اهب موزحملا عراضملا عم ماللاب نوكي نأ اماو ١ برضاو مث وحن هل ةعوضوملا :

 ماللاب رمالا يناثلاو ةغيصلاب رمالا لوالا ىعسو ٠ طقف ةيلظفللا هتادا
 يهنلا وهام سس

 'برضتال وحن اهبموزملا عراضملاعم ال هئاداو لعفلا كرث بلطوه ح

 ٠ةيهانلا 1 ىو

 داري دقف ٠ للطلا ىنعم نع جرخي دق يهنلاو رمالا نم الك نا ١" ( هيبنث )

 اوربجا واككوق أوف هي كلا د هي نيام اع هنامتئش ام اولمحا ومن ديدهتلا رمالاب
 لوقكاو نيقداص مك نا هلم نع ةروسن اوتأف وحن زيحعتلاو ٠ رودصلا تاذب ميلع هن هنا

 هلوقكو ”ليل حبصأ نر هللا نبا تنك نا بيلصلا لع نم لزنا حيسللا دوهبلا
 وحن ةحابالاو ٠ « _لثماب كنم حابصالا امو حبصب ٠ يلجنا الا ليوطلا ليللا اهياالا »
 اونوك وحن ةناهالاو ٠ دوسالا طيملا نم ضيبالا طيللا مك نيبتي ىتح اوب رشو اولك

 اودعتستال وحن ديديهتلاك ةمدقتملا يلاعملا ملغ ضعي يهدلاب داري دقو ٠ ٠ (ديدخوا را

 يغنلاو رمالا نم لك نا * اونموت ال وانهب:اوبمآ وت ةيوستلاو ٠ ةبقاعلا اورظناو كا

 ىندالا ىلا لعالا نم تراك اذاو ٠ اعد يعم ىلعالا ىلا ىندالا نم هب بلطلا ناك اذا

 ةيغرو ايلا يبس ريظنلا عم ناك اذاو 2 01

 ماهفتسالا وهام س

 موفتسما نهذ ان هنع مفتسلا , يثلا ةروص لوصح للط وه 2

 ًاروصت وا اقيدصت
 نا اما هنع مهفتسملا يشلا كلذ ةروص نال يا اروصت وا اقيدصت ادلوق ( حاضيا )

 نراف ٠ ةبسنلا بحاص نيييعت نوكت نا اماو اهعوقو الونيئيشلا نيب ةسن عوقو نوكت

 نييعت تناك ناو قيدصتلا وه ٌةروصلا كلت لوصل ابعوقو الوا ةبسنلا عوقو تناك

 ني رمانيبةيداتسالاةبسنلا كار داسلط ذا ىتبدصتلاف ٠روصنلا وه الوصل ةبسنلا بحاص

 ينو دب زامايقلا توبث نعمهفتسي لوالا ينف ٠ ”دي ز 'مقي ملا وحن ايفن وا "دب زماقا وحن اًنأبثا
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 هذهو رخآ ىلع بطاخلا نم برغلا عاقيا ةبسن اهب باطي ةغيص هناف برضا كلوقك
 نا نكيمي ال اذهلو اهليصختل ةعوضوملا ةروكذملا ةغيصلاب ظفلتلا نع عبطلاب ةرخأتم ةبسنلا
 )القل ل ١ ا دوحو نرتقي اذهب ابعاقل | نوكي نإ" اناو ٠ بذك وا قدض ابيل بسني
 ل ناف رادلا كيس كل 25 ا ةعوضوملا ظفللا ةغيسب ظفلتلا دنع ةيسناا لصحن يا

 اك دعب بذكلاو قدصلا لمعت نا نكمي لف هل ءىشنملا لعفلاب ظفلثلا دنع تاصح عببلا
 سا لع قلعتم بلطلا ناو يعاقياو يلط نامسق هاشنالا نا هانركذ ام رهظي و ٠ ىنخيال
 0000 ل15 ثركل تام دب الف لضاخ نسل ام ليقع ىف هليطغ كلطي ليتحسم
 ' الا ثق م هلوغك هنادد ليضع شرعلا ناك لاخلا يف ةلاطاح تولطملا ناك كلف

 لرم دارملاف لصاح شيعلاف « ”[سم ضرالا يفو دقفت مل توملا نم ٠ هسفنب ابر كوالا

 - 2 برضا وحن هليصحت دارلاف الصاح نكي مل ناو ٠ هماود ليصحت باط شع هلوق
 ظفللا يف هانا ءاشنالا نوكيف هنحاص ءانثنالاو ربما نم لك نعش نق ( هيت )

 000 وا رص لوالاف  ىحلا يف ءاقنا ظفللا يف'اربخ ريا نوكيو ىلا يح 02
 هيرظع نم بجعتلا ءاشنا ال هنم بحعتملا ةمضع نع رابخالا هب دصق اذا ورمعب نسحاو

 هنا الا ظفللا يف يناشنا مالك هناف رمالا ال ديدهتلا هب دصق اذا مت |. اولمعا وحنو

 اا رش ماما ظفلب .ءاعدلا قف تن وكي امن زتكاو. كاثلا [لاثمو - نسما ف
 ةيعماإلا إبلا يفو ٠ هللا كمحري وح عراضملا ظفلب . روكي دقو كءاقب لاطاو هللا

 ٠ رماع نبا راد دنع الازغ يغانأ »هأوةك ءاعدلا ريغيفنوكي دقو ٠ ةرومم* كراد وحن
 لكُف اونما يا مك رفغي هلوسربو هللا نوتموت  هلوق رمئاون« ناي ناسا كنك ام لكم
 ىنعملا يف يئاشنا ظفللا يف يربخ مالك كلذ

 بلطلا عاونا يش < س

 ءادنلاو يجرتلاو ينتلاو ماهغتسالاو يهنلاو رمالا هو ةعست ج

 ٠ ضيضتلاو ضرعلاو صاصتخالاو
 نسال رمل ل

 ةغيصلاب نوكي نا اماوهو بطاخملالعافلا نملعفلا ءاشنا بلط وه ج
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 ماق كلوقك هتاذأ بذكلاو قدصلا لمتحاو دانسالا هيف دقعنا اموه
 رج مهو اماق ةديز ناكو هوبأ نمآ يذلا ءاحو ماق ورمعو ”مئاق ديزو دياز

 هللات نرع رظنلا عطق عم يا هتاذا بذكلاو قدصلا لقحا انلوق ( حاضيا )
 هللا مالك ,هيف جردنيف هقدصب اًءوطقم وا بذكلاب وا قدصلاب اروهشم ناك هاوس يأ
 ةجراخلا ةبسنلا ىلا رظنلاب وه امنا بذكلاو قدصلا لاتحأب دارملا نال. ٠ ءاينالاو ىلاعت

 ناك جراما يف تلصح. ناف ٠ همدعو لوصحلا لمعحت اهمال اهب هيلع موكحلا ىلا ةبجوتما

 مقو ناف عقي ال ناو ديز نم مايق عقي نا لمت يا همدعو لوصحلا لمتحم اهبهيلع
 عوقولا لمشحت ةبسن يذ مالكل كح اذكهو ايد ناك عم مل ناو اًقداص كلوق ناك

 اهافوتسا دق تاماقملا بدي ضارغا يربملا مالكللو : 0 0 هتاف همدعو

 مالكلا ف انارودو ا ءاشنالا نم رك وهو ٠ م يف نوينايبلا

 يئاشنالا مالكلا وهام سس

 نا اما وهو بذكلاو قدصلا لمتحي مو دانسالا هيف دقعنا اموه جا

 لقن امم هريغ لع لدي وا٠ لصالا وهو مقث الو ةوحن ايبنو ارما بلظلا لع لدي

 صيصخن وأ ا وا م وأ مذ وا 5 ءانخلا دصقأ يربخلا مالكلا نم هيلا

 هيف ليخد هلأف 9 - مم 2 وأ صرع وأ جرت وأ ١ وأ ماهفتسا وا

 هل سيل يئاشنالا مالكلا نا يا بذكلاو قدصلا لمثحجي مو انلوق ( حاضيا )
 رخأتي اذهو يبلط نوكي نا اما هنال ٠ همدعو لوصحلا لمه يربخلاك ةيجراخ ةبسن
 ابليصحت هب بواطملا ظفللا نع هيف ةبسنلا لوصح رخأتي يا هظفأ دوجو نع هانعم دوجو



 نيران

 زئاجلاو بجاولاو مهتما ةفيفخلاو ةليقثلا ديكوتلا ثرون قوحلأىلا رشا 5

 : ىلبأ» يف ليلقلاو رثكالاو ريغكلا
 سنويالا ثناوملا نون ىلا دنسملالعفلا يف ةفيفلا نونلا قوم ةاحنلا.نم دحا ري م

 ”ارخاوز الو 'داعملا مويل ندعتساف يظعلا نايدلا ينأب فوسو ملاعلا يهتنيس ٠ نويفوكلاو

 ال لا يل ءركذفلا ؟ناكست' الا ٠ اعااهتالةعاس قا تاما كايتأل هتارف' 0

 <نصلخيام ردهجب ٠ نيصلاخلا نم نوكت كناف كمهرد لع صرخ اك كسفن َلَع ؟نصرَت
 لعل ٠ كدسج ءافش يف دهتجت 5 كسفن ءافش يف 'نددتجت كتتيل ٠ يىطاخلاب فيكف 0

 ءاسنلا اهتيا ٠ تلق ام ؟ناعفال ىتمذب ٠ كسفن "نيفشا بيبطلا اهيا لثملا اذه يل <نأوقت

 م يشسمال ااا يكف لاسبلا اجا ١ كلم نانمضغخا
 نم اهربغو ار لع ةفيفخماو ةليقثلا ديكوتلا ٍينوئقملا 7

 تملعت |م ص ىضريو قكيو و ءديو ”بلكي يو لاعفالا هذه في راصت

 ل
 6 تان كك رهدلار انو عكح رت ألا كل ريقفلا "نيا 0

 « نأ ل تاصفارلا برو لاف ١ هموق' ضارعاب هراش ا ؟كيدف 7

 نال 00 ١ يف ال يسانملا 0 يف نيلاله نب هغوضولا ظافلالا| عض 4

 ملاعلا» ٠ باب ٠ كسرحي ٠ ةبلمك :٠ ةفرعملا ٠ تنا ٠ لهاجلل ٠ لالا ٠

 «اهل ٠ يف < لع ٠١ تاور ٠١ ريح« برملا ٠ لقنلا

 ٠ ربدالاو ٠00 هنم حوفت رس "ره لك لعام ينل
 ٠ ٠ ملاعال ةايملا نم دحاو موي ٠ هسراح 0ك ٠ علا نال 0٠0 نياربش انلا

 ٠ . ليلق ناسالا ليوط ٠٠. غراف ٠٠٠١ لبطك لهاجلا ٠ 0 ابطا
 ةهأامتسا علا مات لمآ: د هلمتو ملم ٠٠١ هرج اعلا 8 ٠

 ٠ .لهجلا اهيفخي لهاجلا ةّأزو . لبطلا ٠١ ٠ برضو ملاعلا "از . ةلالقتسا لقعلا ماكو
 هم 00 عسا
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 نم ملعب و ٠ ةفخلل ممتفلا لع ناك امناو ٠ نيدكاسلا ءاقتلا نم [رارف 5 رحلا ىلَع امهيف ءانبلا
 اب رعم ئقبي ةيطاخملا ةثناوملاو عمجاو ىنثملا ريض يلا دنسملا عراضملا لعفلا ثرا اذه

 هل ديكو ثلا نون ةرشابم مدعل روك ذملا بيكرتلا تاوفل ديكو ثلا نون هب تلصنا ولو .

 ديكوتلا نون هب تلصتا اذا ثناوملا عمج مح فيك س

 اقلب دك وتلا نون نيبو مب لصتيو ثنولا نون 0 7
 نانبرضتو .ناديرضي له نيرضتو نبرضي يف لوقتفديك وتلا نون رسسكتو ٌةِدئاَ

 ني ريمملا ةايلاو واولا فالخب تفذح اذا اهيلع ليلو الو ريمج اهنال عفرلا نون اوفذح اك
 نالجر وحن يف ةعقاولا ىنثملا نودب اهل اهيبشت انه ديكوتلا نون اورسك امناو ٠ مدقث ام لع

 ةليققلاب دك كي عرس ةقشللا نونا دك هر ل 7

 هدو ريغ ّط نيكاسلا عاّمجا نم ًارارف ةايقشلاب

 ةفيفمللا ديكوتلا نون فذحم له س
عقب ثيح لوالا نيعضوم يف كلذو معن 3

 "برضإ 10 اهدعب 

 كازقك ةريبك وأ ةص دعب اهيلع فقوي ثيح يناثلا مالغلا ”برضغت الو مالغلا

 يهذا ددهايو اوبهذا لاجراي دنهاي 'نرهذاو لاجراي 'نيهذا يف
 حلصت مل اهنال نينكأسلا ءاقتلال نركاس اهدمب ناك اذا تفذحامنا ( حاضنا )

 لمقلا رخاجمتف رذشنيح مزلي و نينكاسلا اقتاال تفذحل نيالا فرح ةلماعم تلمو.ف ةكرحيل
 لصالاو « 'هّسفر دق ”رهدلاو موي عكرت نا كالع ريقفلا ”نيبتال هلوقك اهيلع ةلالدلل
 هلثم اهوفذحل ني ودتلاب امل اهيبشت فقولا يف ةرسكلاو ةعمنلا دعب تفذح امناو ٠"نديبتال

 َتيأَر ا ناحل فذح دق ناك ام كئنيح دري هنا لع ٠ فقولا داع ةرضكلاو ةعمتلا دعب

 رأثي مل "كي نف » هلوق يف اك ةحقفلا دعب هلثم أَلا اهوبلق كلذكو ٠ يبهذاو اوبهذا يف
 ”نرأث ال لصالاو « ارأثال تاصقارلا برو يناف.* هموق ىلا |
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 "1 لارا بارعإلا ىددتا لب فيقحسلا دتبيح ةذودح نوكتال .اهنال "نيربشق الو
 نيدكاسلا ءاقتلا نم اًرارف ديكوتلا نون ممناريمضلاءايلاو واولا فذحت امئاو ردقث الف
 اهنكل مدقن ا نانون اهنال ةليقثلا نم ىلوالا نونلا وا ةفيفخلا نونلاو اهادحا نيب
 ردكلاو واولا لبق مضلا اوبجواكللذلو نيلعاف اههتوكل داتسالا قمل ةاضق ةينلا يف ناردقت
 فلاوءان و وأو نم لعفلا مال لَك امناو 5 ءايلا ىلع رسكلاوواولا ىلع مضلا كدي ءايلا لبق

 ءايلاو واولا فذح ري ملامناو ٠ ريمضلاو اهدحا نيب ضيا نينكاسلا ءاقثلا نم صلختلا

 فذجلاو ةحئف اهنال امهيلع لدتال امبلبق ةكرملا نال فلالاب لثعملا لعفلا عم ناريمضلا
 هدح ريغ َّى نينك اسلا ءاقتلا نم اصلن اكرر نحو امناو ٠ ليلد نع الإ نوكي ال

 اللا ارا دلع دا انيك زمقلا ناك ءاوس يا اقلطم ريعضلا ىتملا فلا تنن اكاد

 ع سلي الل ليقو ٠ ةحئفلاب نوتلا لق اههمشو *اهتفل اهفذح زي و فلالاب وا

 ركذاف لك يف ةسخلا لاغفا 33 ةدرفملا ةبطاخلاو عمجلاو ىنثمل رمالا حو ٠ درفملاب
 يزغاو اومراواوزغاوايمراو اوزغاو يبرضاو اوبرضاو اب رضا ف لوقتف اهنم ذوخام ةنال

 ا نازغاو نايمراو ناو نغاو نب”رضاو رناب رضا يعساو اوعساو ايعساو يراو

 هيلع سقو ٠ نيعساو نا'وعساو ”*نايعساو ”نمراو نزغاو

 ْ لكتملا عمجو درفملاب تلصتا اذا ديكوتلا نون 39 خنطك اولا

 له وحن احيعص لمفلا ناك ءاوس اقلطم حتتملا ىلع اهلبقام ينبي نا جا
. 3 3 0 3 3 7 1 

 له وحن ءايلاب وا نوزغنو نوز غي له وحنوواولاب التعم وأ ”نبترضنو "نب رضت

 نيتلستو قيطست له رغ نإ لقت ارتكل قلقا اا نيرو شن
 انلغم 3 ةسمخا لاعفالا كوس ام خراضملا ليشتاف درفملاب دارملا 0» حاضيأ 0

 رغبا ناك اذا ٠ ”نيدخلاو كي *نوزغاو نب رضا 2 ضيا درفملا رمال لمشو

 وحن .يبنلاك مزجلا وا "شخاو _مراو زغا وحن رمالاكءانبلا ببسب قو ذحم لتمملا لمفلا
 فوذحلا ناك ناو حيتفلا ّط ينبو نودلاب ديكوتلا ددع در شح الو مرت الو 0 م

 ملكتملا عمجو درفملا ينب امئاو ٠ اناثم اك مسعفلا ىلع ءادبلا يتأتل اضيا اي تبلقو تدراَقلا

 200 الو, ةرزيللاو تلك اراصفزمتع ةنخ سيكرت دك وتلا نون عم امهبيكرتل حيتفلا لع
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 واولا لبق ام مضي و ناريمضلا ءايلاو واولاو مفرلا نون م فذخحت نا 4

 اهدعب دكوتلا نون رسكتو ريمضلا ىنثملا فلا تيتو ءايلا لق ام 1
 ”نب_رضن لهو نب رضي لهو ناب رضت له نيبرضتو نوبرسضيو تار يف لوقتف

 كلذّلع سقو ٠ "نم بر ضتو *نن وب رغتو ننابرضت لصالاو

 ءانلاووارلاب رخاوالا ةلتعم تناك اذا امم ابك بن

 فذحيو حيحصلا يف كهئوايو ريمضلا واو عفرلا نون فذحت نا ج
 تلشنو 1 ايلا لبقام رسكيو واولا لبقام 0 ءايو واو نم لمفلا مال ا

 يف _لوقتف اضيا حيحصلا يف ام اهدعب نروتلارسكتو ريمضلا ىنثملا فلا
 لهو ناشر و ناو زد له ”نيمرتو ”نيزغتو ”نومريو نوزغيو _نايمريو ناوزغي

 *نئوم'هريو“نن دو زغب و“نن ايمري و'نن اوزغي لصالاو.<نم رتو<نزمت لهو نم”ريو“ن غب
 كلذ ىلع سقو ٠ "ني مرتو "ني وزغتو

 نفلالاب رخاوالا .ةلتعم تناك اذاابكشل نق ١

 لتعملاوا مييمصصلا يف اك لمفلا ماليه يتلا فلالاو عفرلإ نون فذحت نا جا

 ةكرحي ابوحو نيتكرحم "ناريمملا ءايلاوواولا تيشن هنا هاا
 لعفلا مال يا فلالا باقث ىنثملا يفو ٠ ءايلا رسكتو واولا مغتف امهسناجت

 ””نايمست له يعست يف لوقتفاهدعب نونلا رسكتو ريغشلا ىنملا لا سس

 ؛ كلذ لع سقو ٠ *نئيعستو "نناوعستو *نن ايهست لصالاو ”نيرعستو "ناوعستو

 ترون لاصتا دنع ةسمملا لاعفالا نم مفرلا نون فذجت املا ( حاضيا )

 نون نهو تانون ثالث يارلاثمالا يلاوت نوهركي مهنال فيتا | 014
 ٠ ةليقثلا ىلع اهل المح ةفيفخلا عمو نينون نع ةرابع منال ةليقثلا ديكوثلا نونو عفرلا

 ةفوذحم تناك اذاالا بارعالا قمل ءاضق تفذح ثيح ةينلا يف مفرلا نون ردقت نكل

 ”نيدرضتال و يعنلاو نب_رضاو نب رضا وحن رمالا يف امك ءانبلا وا مزجلل 'لبق نم



 هوم

 صخخلا بلطلا ديك انل ةعوضوم اهنال نودلل حلصيال كلذ نا نم انركد امل نونلاب ملئ
 (ايثم تمحر ول كدعس ”نماد ) هلوق اماو مسالا ىلوالاب و امهيفاني كلذو لابقتسالاب

 هلوقو لب موزجلا عراضملا ديكوت يف «ايلعب ملام لهاجلا هبسحي » هلوقو يضامل دكت ف
 (ام اذا ”نرعشاو يرعش تيل ) هلوقو لعافلا مما ديكوت يف« ادوهشلا اورضحا <.لئاقأ »

 بجو امناو ٠ ذوذشلاو رودنلا ةياغ يف هناف لابقتسالل نيعتملا ريغ عراضملا ديكوت يف

 ناك قيقحتل هب يما امنا هنال ةروكّذملا طورشلا يفوعسملا مسقلا باوج يف نودلاب ديكوتلا
 نودب ( اًميمح اهيتآنل يلاو الف ) هلوق اماو اهنم درجي الون ودلاب ديك أعلا ىلا جايغحا دشا
 ينعمب ناك نا مدقت م طرش دقف ناف ٠ ةذاشلا ةرورضلا هيلا تقاس انكار دانا نونلا

 نراك امناو ٠ ذاشف درو اذاو نونلاب هديكوت عنتما ماللا نع الصفنموا ايفنم وا لاحلا
 ا) را نإ تن ؟ 4 هنال ةدئازلا اع ةنك كرملا نإ طرش يف رثكأ نونلاب دكوألا
 لااا اللذي اووصقم سلام ننوكي الثا لوا .اهدمب ديكو شلاب لمقلا ناك
 ةلقلو نونلاب اكرم هعوقو ةرثكل بحاولا نم اسرق مهضعب هاعد ىتح تاذلاب دوصقلملا

 يبسن نعو ٠ ابدبل يبع يللأست امإف ) هلوق هنمو ريغك عومسفف رعشلايف اماو رثنلا يفاهنم هدرجت
 يجرتلاو ينمتلاو ماهفتسالاو يبنلاو رمالا دعب [ريغك ديك أتلا ناك امناو ( انيقيلا كربخي

 . هك يعدعس بولطملا نأش ءاسسعا هل يلاطلاو باطلا اهنمضتا ضيضمتلاو ضرعلاو

 ةراجلا الف » هلوق هنمو ةيهانلا الب ال اهيدشت ةيفانلا ال دعب نودلاب لعفلا ديك أن زاجامناو

 تيببشا عض اوما هذهتءزال ام اهنال ةدئئازلا ام دعب ديكو علا زاج امناو ٠ « اهنيحلت امل ايندلا

 ةبسنلاب وه ليلق انلوقو ٠ ماللا دعب هئلماعم ضعب اهدعب لعفلا اولماعف مسقلا مال مثدنع

 نم ردن اهف الا اهدعب لمفلا ديكوت منتما هذه ام لع بر تمدقث ناف ريثك و هام ىلا

 . ريصت أم عم برأ نال كلذو « تالامش يبوث نعفرت ٠ ملع يف ”تيفوا امبر » هلوق وحن

 ةدكوملا نا ريغ دعب لعفلا ديكوت لقي و ٠ ديكوتلا بساني الف ىنعملا يضام اهدعب لعفلا
 امهمو» هلوقو « بئاب سيلف مهنم 'نفقثث نم » هلوق هنمو طرشلا تاودا نم ةدئئازلا ام

 ٠ فقولل افلا تلدبا ةفيفخلا نونلاب ا'دكوم نمنمت يا « امنت ةرازف هئمأشت

 ولك |١ 1 اي تلستا اذا رحاوألا ةحبستملا ةنجلا لاعفالا( يح فك نم



 هوا/

 ةعوقول لابقتسالل نيعتملا عراضملاوةنربصا وحن ةغيصلاب رمالا هيف جردنيو

 وحن يهنلا ةادا دعبوا "نيهذيل وحن رمالا مال دعب عقاولا وهو بلط قايس يف
 وحن يحرتلا وا كاخا نفصنت كتيل وحن ىنتلا وا*نكست لهون ماهفتسالا وا <اسكتال

 ٠ نموقث الهون ضيضحتلا وا ”نوضحت الا وحن ضرعلا وا نديفثسن كلعل

 بلظلاب قلعتم هنال للا لبقتسملا فرصتملا لعفلاب ديكوتلا ضئخاامنا ( حاضيا )
 وهو بلطاا ديك أتل ةعوضوم اهنال نونلا هذهب هديكوت ناك امناو ٠ لايقعسالاب صقخلا
 نم يلاحلا فرصلا لبقنسللا لك الف هيلعو .٠ هاوساهل حلصت .لف لابقتسالاب صتخم

 الو يضاملا الو لاحلاب هديقتل دماجلا الو لالا الو موق فوسو موقتسك باطلا ىنمم

 ايكوم |هتماءاج امو. ةافامملا نم اهنبي و ديكو ثلا نيب ام مسالا ىلوالابو لب موزجلا عراضملا

 ٠ ذوذدش وا ةرورض وهف ىركس

 لعفلاب ديكوتلا نون قوم ًامسق < 0س

 عنتماف ٠ليلقو ريتك وارتك ١ ىلإ اكل م زئاجو بجاوو عنتم ىلا مسي ج

 لائقتسالل نيعتملاريغ عراضملاوهريغو ارمالان م فرضنا ريغ يفواقلاطم يذاملا يف

 ميقلا باوج ىف بجاولاو ٠ مدقل م” بلطلا ىنعم نم يلاخلا هل نيعتلاو

 زئاجلاو ٠ ممانصا هنديكأل هللاو وحن ماللاب الصتم ًاتبثم البقتسم هن رك طرش
 دنكلا زئاكلاو ٠ بهذا "نيعذت انا ومغ ةدئازلا ام ةدك 'وملا نا طرش يف رثكأآلا

 ماهفتسالا وا يهنلا ةادا دعب مقاولا عراضملا ينو ماللاب وأ ةغيصلاب رمالا يف

 غي ليلقلا زئاجلاو ٠ مدقن ا" ضيضمتلا وا ضرعلا وا يجرتلاوا يثقتلا وا
 لعفلا ىفو ٠ ةصاخ ميم اوملظنيذلاةنبيصتال ةئثف اوقئاو وحن ةيفانلا ال دعب عملا

 ٠ كدي را ام نيعب مهوقك ةدئازلا ام دعب

 لابقتسالل نيءتملا ريغ عراضملاو ا يفاملا لعفلا 07 عنتما امنا « ماشا
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 يلا كا هلو ةيارعت زيثتلا ني 5 قل ىلا عا 1

 ٠ كمركأ ليجنالاو ينترز نا «بيبحلا اهنا ابيبح يملا ٠ ايداص ناوه ءاملا درب ناكنثل »

 تح نمل ٠ كمحفي هتلداج نا هللاو هلوحا ناك ٠ ةقاعلا شح هللا قدم لا د

 ٠ هنرق هجو نم ةن'رفيل حالس الب عاجشلا ناك نثل ٠ كنمركال

 ردرفلا كلط شري رادو كانرقلا يدار دنكسا نيب ليلارأ ةققوم سكك 5
 اذار, يقعوا + .بتتطنوفلا وم دارالام غلب امدعب ردنكسا ىا -:نيلتا ةسالخاف

 ٠٠٠ ليبرا لهس يف سوي راد هاقثلا ٠ ٠٠ موأقم نودنمةلجدو تارفلا ربع ٠ ٠ سراف

 عم ناك ٠ ٠ ٠ ناسرفلا نم افلا نوعب راو ٌداشملا نم لتاقم فلا ةئاتس سويراد عم ناك

 ٠ ميظع امهنيب قرفلا ٠٠٠ ناسرفلا نم فالا ةينامثو ةاشملا نم اَقلا نوعبرا ردكسالا
 بلقتا,ةمزاللا ريبادتلا هداوق ىطعا نا دعب ٠٠٠ رفظلاب اقوم اذه عم ردنكسالا ناك
 فيك مهباجا ٠٠٠١ همون ىلع هومالو هداوق هظقيا ٠٠٠ مانف هقدارسو همايخ ىلا

 ٠ هتوبن مويلا كلذ ب تقدص ٠٠٠ هسفن انيلا مسيل تاودعلاو ٠٠١ نئمطا ال

 7 ايلا ةلودلا تحرتتا ٠١< كئموي شرفلا مزيجا ةراكلا لع ريبدتلا رطسا

 غلا ردنكسالا دي يف اهريغو لباب تعقو

0 
 دكرتلا نون كي

 ديكو تلا نون اعون 1 ّس

 ٠ لصالا يبتو كابا 'نمرك ا وحن ةددشم يا ةحوتفم ةايقث ناعون جا

 ةليقثلاب ديكوتلا ناف-هيلعو ٠ ةليقثلا نع عرف يمعو *نيهذا ونة نكس ةفيفخو
 ٠ الاخ ىنعملا ةدايز لع لدن ءانبلا ةدايز نال ةفيفخلاب هن غلبا

 قوبلا هديب دك اون لفخ يا. نم

 باطلا نعم سبلتملا نضحلا لبقتسما فرصتملا لعفلا اهب دك دوي ج



1 
0 

- 

 كن

 فدذدح 2 ميجيراربخ للطب امبلبق امو اعمتجا ناو ٠ مقا هللاو دي ز ماق نا

 هنع رخأت ءاطرشلا لع مسقلا مدقت طرشلا باوجب ءانغتسا مسقلا باوج
 مالكلا نم مسقلا فذ له س

 ةئورقملا ةئطوملا ءاللاب امتفم هلوخدم ناك اذا اريثك فدع ىف ج

 وه ةةليلق فذح دقو ٠ : نتل هلاك يا ٠ كلكأ ال ت تبهذ نأل وحن ةيطرشلا ناب

 ٠ نا هللا» يا ١ نوكرشمل تا مومتعما ناوحن ةروكذملا ماللاو
 وهو هركذ نع اهب هانغتسالل ةئطوملا ماللا لبق مسقلا فذح رثك امنا ( حاضيا )

 للا مومقعطا نا هلوق يف ماللا عم افوذح مسقلا ناكامناو ٠ هفذح زاوج يف بلاغلا

 ةرابعلا هذه يف هلثم وه يذلا طرشلا باوج اهيضخقي يتلا ءافلاب نورقم ريغ باوجلا نال
 مسقلا اباوج هنوك كاذ ذا نيعتف طرشلل اباوج هلعج حلصب الف ةيعما ةلمج هنا ثيح نم
 ىعستو ٠ هدهمت يأ مسقال باوجلا 'ىطوت اهنال ةئطوملاب ماللا هذه تيمسو ٠ ردقملا
 ٠ طرشلل ال فوذحلا مسقلل باوج اهدعب ام ناب نذاوت اهنال ةنذاوملا ًاضيا

 بحي لعفلا اذه نا ريغ لعفب قلعتل نا ةروكذملا مسقلا فرحال دب ال ( هيبنت)
 هفذح زوجي هناف ءابلا عم الا ٠ هللات فلحاو هللاو مسقا لاقي الف ٠ ه5

 عم هركذ رثكي هنا ريغ ٠ لمفا ينا هللاب فلحا لاقيف هركذ زوو لمفا ين هللاب لوقتف
 ٠ يلطلا مالكلا يف اهعم هفذح رثكي و ٠ يربحلا مالكلا يف ءابلا

 نيراق

 يبلطلاو يربما مالكلا يف هباوج نرق امب ركذاو جيرصلا ريغ نم يرصلامسقلا زيم 5
 نيمي ٠ يلاغ كيلا قوشلا نا هللا !ء ٠ لقاع 'ىرما الع قيض ضرالا يفام كرمعل

 ربقن نماهسمأ.٠ رم صفح وبأ 5 رشق ٠ يملاظ كنا يلرب فلحا عاق حربا الهنلا

 «ريمالا يدل فشل هللا“ كباحي 'قيلل هللا ماو .ازك لمفانا نأ ديغ يلع« ربد الو

 كةروزال يسفن لعتبتك ٠ ناعفت لههللا نيم ٠ اذك تاعف الاهللا كندشن ٠ : دب زمرة
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 هنال تغلل عراضملا لمعفلا ٍِ انه اهوخد اوزاجا مهنا ريغ لائمالا 1 اللا لحدتال نا

 كرثا دقل هللات لثملا يف تيَأر ؟ دقب نورقملا يضاملا لعاضيا اهواخداو ٠ ممالا هبشي
 كا طورشم كلذ نا ريغ 8 عراضملا هبشمف لاحلا نم يفاملا برق دق نال ٠ ٠ انيلع

 00 مسقلا باوج نال دق كرت رذئئيح بحيف انلق مك طرش يفاملا ىلع مدقتيال

 ًاللبقتسم نوكب ناطرشلا باوج محو هبأب يف رم 5 طرشلا باوج دسم داس دئنيخ
 ايهب ظني ىتلا تاودالا نم 0 ام نا عار هايضم قي اهنال دق هءالت الف

 اهبظبر ىتف ةيفانلا الك مسقلا عم قحلا كلذ ىطعب ةرادصلا قح هل سيل مسقلا باوج

 ٠ ليبقلااذه نم وهام اهيلع سقو ٠ برضاال (ديز هللاو أ دي ز برضاال هللاو كلوق يف
 اتفت هللات وحن رم اك ةصقانلا لاعفالا نم عراضملا عم مسقلا دعب هذه ال فذح زوحيو

 بلوق لب باوجلا هيف نرقام لاثمو ٠ رعشللا يف ريثك وهو اتئالا ىا!فكسونا

 0 مو عمجب كيلا اولصي نأ هلأو 2, هلوق نلب نرقام لاغمو ٠ مق ا مهقلاخو معل مهضعب

 «ائيفد بارثلا ف دس "وأ يتح

 يبلطلا باوجلا 9 وهام لن

 الإو ٠ ينمحراهتاب وح يشب نري مل رما لعف يبلطلا باوجلا ناكاذا

 ادحابرضتالهلب وحن ةيهانلا الو ديز مقيل هللا» ون رمالا مالك اطلا ةاداب نرق

 1 كا طر ى 7 00 3: و اذ نارا حب ناو٠ رشد نام اهريغ ايفان اه كلشي مه

 الب وا اذهالا كلأسا ام يا قدصلا تلق الإ كيلع هللابوخ الإب نرق كلذ نم

 تاعف الا يا اذهتاعف أل هللب وحن الإ ىنعمي يتلا ةيفرحلا

 ١ مسقلا باوج فذحي له س

 00سم طرشلا تايد اي ىوحو مسقلا باوج فذحي هيلع طرشلا



 هو

 وا ىلع اهبارعا ردقي و ةموعشم ميلا قبتف هللا ءا لاقيف اشيا فيفنتلا امون فذحت

 ” ]عو ٠ كبحا يفا هللا ١ ون نوكب دل مك 2 7 ريغو ٠ هلو

 افورعم يعم رتل 0 0 مسقلا ل 1 ا اهنال طقف ءابلا 7 امنا نيل
 فطعلاهب بلطي يايفاطعتسا مسةهللاقي و لعق الدعا كت دشن رعت ن ا رمل

 مسقلل مزايام .س

 يربخ اما وهو هيفن وا هتابثال مسقلا قاسي باوج نم مسقلا دبال ج
 اماو تبثم اما يربو يبلط اماو

 يربخلا باوجلا مح وهام س
 نونو ماللاب نرق ةتبثم ةيعراضم ةيلعف ةامج يربخلا باوبللا ناك اذا

 ةيوضام باوجلا ةاج تناك ناو ٠ نيعمجا يهب وغال كنزعبف وحن 0 دكوتلا

 ىلع مدقث ناف ٠ اديلع كرثآ دقت هللات وحن امم دقو ماللاب تنرف أضيا ةتبثم

< 

 اير انلسرا نئاو وحن اهدحو ماللاب تنرقو دق تعنتما طرش ةيوضاملا ةلممجا

 نرق ةتثم ةعما ةلح باوجلا ناك ناو ٠ نورفكي هدعب نم اواظل !ًرفصم هوأرف

 كفي رشلا ليت الاو وحن 0 ماللابو أهم وا ٠ هانلزنا آنا نيبملاباعكلاو ون اهدحو ناب

 ايفنم باوجلا ناك ناو مئاق ديزل هللاو وحن اهددو ماللاب وا ٠ نيقداصلا نأ كلن

 تمف ام هللاو وحن ام ةادالا كلت نوكت ام رثكاو هيلع ةلخادلا ىننلا ةاذاب نرق
 رادلا يف لو الليكاثو !دغ رفاسا ال كتايجو ركن اول قا ماج درا يتمذبو اذه

 نواز هطب ر ردنو ٠ نودحم الاثنا ناليجنالاو وحنو ديزالا اذهلمفنا يلاونإ وا

 ادعبالا مال اهل لاقيو ديكاتلا مال غ باوجلا اهب ظبري يقلا ماللا نا ( حاضيا )

 نادر! اليف لفإلاو .-تانثالادك نإ طوع سلايم الا كيلر 6 عيحل بارق صنختو
 0و“



 همم

 ٠ ترضح نا لحار يفا ٠ لقاع عجر نا دب ز.٠الف الاو همركا كمركا دحا نا
 سرد انيك دفع نطفلا يذلا دارا ٠ ماسلا كق رقه لوب الاو, ١ تيتا' نأ كمر

 كللاه ءيطاخلا ٠ كصاقا الاو ةلوثمالا ظفحا ٠٠٠ ءاج نرا ٠ بيحت كاخا يقالثا
 ٠ الف ال نمو هب لفتحا كب لفتحي نم ٠ بشي مل نا

 ةلّمالا هذه يف باوجلاو طرشلا نم هب ىلوا وه امل باوجمارطعا 4

 ةقالعلك عطقا هللاو يدهع تدخ نا ٠ كدهع ظفحا يدهع تاظفح نا ليجنالاو

 ورم ماق ن٠ احرف ريطا كباتك ىلصو نانا ٠ كرسي كلصو نا هلو يناتك ٠ ٠ اننيب

 7 ىدادما ةبرت تورف نا تنا "٠ كروزا ينكما فرا كتايحو ٠ ديرز لحرب

 * يجا تّج نا كيباو يلا ٠ كقنع

 ل
 هماكحاو مسقلا 58

 مالكلا يف هب ين وي ضرغ يالو مسقلا وهام س
 4 1 .٠

 مالكلا ف ذك الا هال هب ابو 5 هريغو ىلاعت هللاب نيل وه 6

 ظافلالاب ناك أ جيرصلاف ٠ حي رص ريغو احن رص نوكو 5 يبطلاو يربذلا

 "00077 41فورح قم ءاثلاو واولاو ءابلا قو فرحا اما ىثو هل .ةعوضوملا

 * هللا ”ياو هللا نعاو كرمعلو هل نيمي وحن ءامسا اماو ٠ |هوحنو مسقاو فلك لانا

 هريغل عوضوم وه م مسقل لمعتسا ف حيرصلا ريغو

 ةروكذملا ظافلالاب ب وكي يربخلا مالكلل دككملا حي 0 مسنلا نا .( حاضيا )

 .ديز «نم وقيل هلاتو نك ناعفال ليجنالابو ٠ ا ماق ,هللاو لوقتف هل ةعوضوملا

 ”نماو : كعمق ملا نا ا ماد ل نقافل + ناعفال ل نيعو . ملاظ كنا هللاب فنلعحاو

 اذكو ٠ بلاغ اهتزمه لصوت لامعتسالا ةرثكل اَهيفخَت هنا ريغ مالا لع نيه عمج يشن هذه



 هملال

 هلاكتا لعج نم * هنيع رقتف ةزئاجلا لثب دهتجي نم ٠ كرسي ام دجت ينروزت الا ٠ همركت
 نرم ٠ قرملا سبلت لسكن إ ٠ هذآ (ديج هبكرتق ءاودلا يل فصت نا« جني هللا ىلع
 هعد ٠ هروضحي كربخا دب ز ءاجام٠ هيف حجنت هنقثنو 0 لص ا

 فقوثي هاخا برضي نم له ٠ قرغت رجلا يف ميست ال ٠ بعلي رادلا يف
 عنتمي اهيا يفو باوجلا ىلع ءافلا لوخد بحي ةلثمالا هذه نم يا يف نيب 0

 زوجي اهيا يفو اهلوخد
 تبهذ نا :هب يزوجل اتوس لعف نم 3-3 سرد نم ٠ ياياصو اوظفحاف ينوب نا

 ىسعف الام كنئم لقا ينرت نا > قهر الو اسخب قاخم الف هبرب نمأوي نم ٠ بضغي دب زف

 منن أسام تيلوت نا ٠ مدني مل صرح نم ٠ كم نبا رفاس كوخا رفاس نا ٠ ينينغي بر
 ححني ناف سانلا مطب نم ٠ مدختف ينثي داعز ٠١ يتمعنب 6000 نا ٠ رجا نمد لع

 ةيئاجنأا اذاب ةاباوج ةعقاولا ةيعسالا ةلنجلا طب ر هيف حمصي يذلا لحلا ركذا 6

 ءافلاب اهطب ر الا حصي ال يذلاو ءافلا نم الدب

 فتامزلا داع نا ٠ هل قالم لوااناف كوخا عجر نا ٠ هل ”ليوف دبعلا ىصع نا
 ٠ كمركي كذاتساف ةلوغمالا تظفح اذا ٠ هلعاف اناف عدرا امهم ٠ دئاعب بابشلا سيف
 فنا ٠ مظع رفوخ يف نوكلاهلاف نايدلا تاي نا ٠ نيرخاسلا نم <ب يناف متلعف امهم
 نا ٠ نيعجارب مها اويهذ نا ٠ ةمالسلاب بوحصق تلحر ناو كب ًابحرف انددع تا

 ني راني د كلل مدقا اناف اًرانيد تقفنا

 ٠ هببس ركذاو ةلثمالا هذه يف عقاولا طلخلا حلصا
 نم ”سكأ ٠ نعئسا نعتست امهم ٠ ةفثح قالي اذك عضوم ىلا ضمي نم نا
 درت يث يا له ٠ كنع ماجي مهما مرك ا دعت ائيلا دعي نم موي متأ ٠ ريقفلا 0

 ريمالا تيتا ٠ هاطعت يفثيتام ال ٠ امالم قالي قملا ضاي- نع دذي نمام كيطعن
 بهذت فيك ٠ لعفا لعفت امهء ٠ مجر دقف كوبا عجر نا ٠ هب لفتحي هيئاي نم اذاف

 ٠ لعفت نا ملاظ تنا* تأ رمأت اذا تست ظقشت ثيح فاما ؟١ قل

 جاو و1 تاج ناك ناك ناو تاوطاو طرشلا نم لك كلين لأ لا

: 
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 همك

 1 ه«باوح 6 مسقلا ةلمح 0 باو 4 لعج بجو ءافلاب انفرتم مسقلا رخأت اذا 1

 نود ناطرش عمتجا اذا ' " همعتب كارمغيا  ليجنالاوف هلا تعطا نا وح طرشلل ًاياوج

 ٠ هيلع هباوحو لوالا ةلالدل فوذح هدعب ام باوجو مسالا ىلع املوال ب باوحلاف فطع

 ال010 لاو لوم 1 نالماع ىراوتي التل نم نيطرشملال تاوملا نوكي نازوح الو
 نا مزاي الل ينانال الو ٠ لخد هلام كرتو ازجلا طبر يف هل لخد ال امرك ماب ال
 مدقلا6 ةرورضو ذاش ءافلا فذحوءاف الو ءافلا بت لوالل اًباوج هباوجو وه نروكي
 عاّتجا لاغمث يناثلا باوج ليلد هباوجو لوالا نوكيو لوالل اًباوج نوكي نا نيعتف
 هلغمو « مرك اهناز زع لقاعم نم ٠ اودجت اورعذت انا انب اوثيغتست نإ » هل وق نيطرشلا

 0 دطنلا ناك ناقطعب اعمتجا ناو + موو روت تناف در نا ىنتلأس نا

 "دليلا نبحأ يلا نس نإ و يترأت نإ وخ كءاولارث اولا كح يفامبنال امم امل باوجلاف

 همر اف دنه تئاج ناوا ديز ءاج ناارغ حيجرت نود اهدحال باوحلاف 1 ناك ناو

 لوالا باوج هباوجو يناثلاو يناثلل باوجلا نا لع اوصنف ءافلاب اعمتجا ناو ٠ اهمركاف وا

 هبحأ “يلا نسحا ناف دي ز ءاج نا وحن

 نا

 ىلب اهف نيلعف ةمزاحلا تايذالا نع ءادا لك تارعا لحن ركؤا

 امإ ؛لكتا لكذت نم ىلع عبت | عبتن نميأر هناسحاب ني بي رقلا يلا ”نسحي نم

 ا. امبس» كل "لمن هللا ليس يف لاملا نمدل ينام ٠ "ناسا ”ل است امع كب هركا يتترأت
 اوعدتام ايا٠ ٠ عمدت ملام عمست شعت امهم ٠ نيئمّومم كل نحن امث اهب انرحسغل ةيا1 نم هب

 17 اهلا ؟ كلم هذا تهذت موي يا ١ سساردا سردت مسرد يا ٠ ىلنحلا ءاعحالا هذ
 كاقيسا تألا ىم ٠ توللا مكردب ١

 ريغ وا ناك اباوج بارعالا نم هقح ةاغمالا هذه يف عقاولا عراضملا طعا 7
 1 |" ادب دا ناكأ الط سوقسو بارج

 اندنعت بشي و انتاينم ٠ اوصاخم مب نأ“ - ةروكمبج اوبر نأ ١ ليفع ايفر منا

3 



 1 1 اق

 الب نييفثملا باوجلاو طرششلا فذح رثكي ؟ تفرع !5 هنع ضودملاو ضوعلا نيب جلا

 نمو يااالق ال نمو هيلع لف كبل لاي نم وحن البنايفنم اههونا ريغ عم امهفذح ردنو
 تلاق ) هلوقك ةرورضلا يف نييفنم ريغ نا عم امهفذح ءاجو هيلع لست الف كيلع ملسبال

 هتيضر ا أريقف ناك ناو يا « نإو لاق انكشم ًاريقف ناك ٠ ناو ىلساي معلا تائب

 مسقلا ما طرشلا باوجلا ءاطعاب ىلوا امهباف مسقلاو طرشلا عمتحا اذا .س

 هوحنو نآك مسا وا ادتبماك ربخلا بلطي ام امهلبق سيلو اعتجا اذا ج

 ناهللاو لوقتف رخالا باوج نرع هب ىنغتسي و طقف امهنم مدقتلل باوجلاف

 ريا بلطي ام امهياع مدقت ناو هنءركا هئلاو ديز ماق نا لوقثو «مركال ديز ماق
 ٠ ه'ءركا هاو ماق نا ديز لوقتف رخأت وامدقت طرشلل باوجلا ءاطعا حجررت

 همدقتل مسقلل اباوج هلعجب «ةمركال زوجي مزمل هئركا ماق تا هللاو ديزو
 مدقث ربما بلطب ام امهدقث اذا ايف طرشلل باوجلا ءاطعا حجرت امنا ( حاضيا )

 درحم قاسي هناف مسقلا فالخب مالكلا يف ةدمم وهو اربخ ذئنيح هعوقوا رخأت وا طرشلا
 حجرتي لب هلبق ادشبم اًريخ هعوقوب طرشلا حيجرت صتخي ال ليقو . فرعتس اك ديك اتلا
 ٠ ةكرعم بغ نع ادب تينم نئل » هلوق هنمو مسقلا فالخب هيلع ىنعملا قيلعتل ًاضيا هنودب

 امامهمدقتي لو مسقلا  :رودطرشلل اباوج انفان ال مزجب « لفثتن موقلا ءامد نع انفلتال

 ماللا لعج لع هلثمو تببلا نولواتي و كلذ نوعنمي روهمجلا نا لع.ىرت اي ربا بلطي
 ةرورض هيف طرشلا حيجرت ليقو :ردقم مسق باوج تسبلو ةدئاز نأل هلوق يف

 هيف طرشلا لعف نوكي نا مزن طرشلا باوج نع ينغتسا عضوم لك يف ( هيبنت )
 مدقل ؟ طرشلا ةادا هيف لمعت ال هجو ىلع نوكيل لب اموزحم اءعراضم وا ظفللا يف ايضام

 لوقن نازو الو“ ك.امجر ال هنت ل نكل وحنو هلل "ناوقيل مهةلخ نم مهتلاس نئلو وحن
 عراضم ريغ وا ضام ريغ درو ثراو ٠ ءنموقال مق نا هللاو الو لعفت نا ملاظ تنا

 ال



 نددت

 يذلا طرشلا نا مث ٠ كلك أ دسالا نم ”ندت ال نا هيف لاقي نا حصيال هنال كلكأب

 فرصتملا هقدارع ظفل نم هذخأت كت ادحا اهص م لل ا املا باطلا كعب هردقن

 هيلع هلثم وهام سقو كن دحا كك نا كثدحا هص يفيد نوكيف

 طرشلا لعف فذخي له ف

 ليلد هيلع لدي ثيخ ًازاوج هفذح اما :ابوجوو ًازاوج فذحي معن ج
 كدهابهذنال ناو يا كدعأ الإ وبهذا رغةيفانلا ال دعب ناةادالا تناك اذا رثكيو

 هلمعب يزحم ءرملا لوقك/اهبابيف رم اك ناك فوذحملا نوكي نا هطرشو ال نودب وا
 اودازا نا هريدقت يلولا وه هللاف وغاضي انا ممىذحت وااريخ ناك ا يا"ريخت ريغ نا

 ضوعي ثيش أبوجو هفذح اماو ٠.كلذ ريغ يف ردنيو * لولا وه هللاف قحب ايِلو

 +. كمركا ماق دي ز ماق نا .يا كمرك ا ماق بي .ز ناو يف اك هالي سسفمونع

 ديا تنازملا تدم له

 كلوقك ماهفتسالا دعب ًازاوج فذحيف٠ ًايوهنوو انازعع كالذم يفت معنا جا

 رذعكال ناك نا وحن الب ىفنلا دعب واهمركأ ءاج نا يا ادي ز ءركأ كل لاق نمل ءاج نا

 ' طرشلا لعف ناك ىتم هفذح يهيو ٠كلذ وحنوبتعا الف وا ينأت الف: يا. الف

 ةادا مدقتي ا أنا باوجلا نع صضوع دقو 1 موز امراض وأ العا اهنان

 نا مددتس وحنو تلمف نا ملاظ تناوحن هلع ةلالدلا ىف اهب ىنتكية لج نم طرشلا

 هللا ءاش نا انا وحن قياس مسا نع ربخ نم طرشلا يللي امب اماو :لمفت م

 ظ ملاظ لعفي مل نا وه وحنو نودي
 "0 | اطفل ايضام طرشلا.ليق روكي تاولا كد متع انا «3١ ميم

 00 باوجلا اهيلط فعضيف ةادالا لمعا امعم روظيإال ةروص ىلع نوكييل لب مدزحت

 خانشمال هب ميرصنلا زوجيال هنا الا هظفل لثم ردقيف هيلع .ةانل ا هيغ هب ضوع ام. ذئنيح



7 3 
0 

 نا

 ه5أ

 لخودق هلال رضاجب (رمع ناف دي ز باغ ناو ٠ ةيفنم ةلمجلا نال تاتي كي 1! 1 ١
 بهذا نلف ديز ءاج فراو ٠ نإ ريغ ةادالا نال مرد هلف يننأي نمو ٠ ختان اهيلع

 ٠ ةياعف ةلمج باوحلا فرال
 ٠ !ًبوجو هرعت نان عراضملا مزجي له .س

 اهركذ راملا هءاوناب بلطلا دعب ًاباوج عراضملا مقو اذا كلذو معن ج
 راو يجرتلاو ينعلاو ماهفتسالاو جنلاو رمالا يثو عراضملا بصاون يف

 هلبقامع بسم ءافلا نم ادرج عراضملا نوكي ناطرشب يفنلا دعام ضيضختلاو
 هذه يف باوحملا مزجب رج لهو ةنحلا لخدت رفكتال يهنلا يفو دح بلطا رمالا يف لوقتف
 يهدلا هيو دجت بلطت نا بلطا رمالا يف اهريدقتف ةيطرشلا نا ريدقت ىلع عضاوملا

 يقاوبلا سقو ةنجلا لخدت رضكتال نأ 10
 ردقي الف بابلا ما اهنال اهريغ نود ةرمضم مزجلاب نإ تصتخا امنا ( حاضيا )

 ىتاتيلهلبقاع اًببسم عراضملا نوكي نا طرتشا امناو ٠ فذحلا دنع اهتاوخا رئاس نم اهريغ
 مهضوخ يف معرذ وحن هدعب لعفلل بسم بلطلا نكي مل ناف فوذجلا طرشلا ريدقت هعم
 هنال ءافلا نم هدرت طرتشا امناو ٠ طرشلا ريدقث ىلا يعادلا مدعل ملا فعض نوبعلي

 طرتشيال هنا لعاو ٠ تفرع اك يوجو ةرعضم ةيردصملا نان بص ايلانو 00

 اع ءاضتقا آل هنال ىصنلا باب يف كانه هيف ظرتشا ضم نوكي نام باطا
 ثيدلبا كبسحو كرظعنا لازنو كندا هصلاقب ناز كاصاك ردشلا 0
 ينثتسا امناو تفرع امىلعءافلاب نورقملا باوجلا فالخب قافتالاب باوجلا مزج سانلا مني

 يضنقيا؟ عوقولا مدع يضغقي هنال هدعب مزجلا عتتماف ةروكذملا بلطلا عاونانم انه يفنلا
 فيس طرتشيو باجيالا دعب مزجيال اك يننلا دعب باوجلا مزجي الف عوقولا تحت باجيالا
 ينعمل بسانملا يفنلا لع اًبترم باوجلا نوكيل ايفنم هدعب ردقملا طرشلا نوكي نا يهنلا
 لست دسالا نم ”ندتال نا لاقي ناهيف جصب هناف 'لست دسالا نم ”ندنال وحن يف كيهدلا

 دسالا نم ندنال يف تيأر امك ةيفان ابلعح ّ ةيهادلا ال لبقنا ريدقت حصي نا هطباضو

 مزجب كلأكأي دسالا نم ”ندتال لاقي الف مزجلا زجي مل كلذكاهريدقن حصي مل ناف لست
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 طرشلا نم لك نوعمتم نال ماقملا اذه يف نا راما اوزاجا امناو ٠ هعفرو هبصنو ذدخانو

 رعالاو ماهفعسالا دعب مقاولا ”لعفلا هدعب ”مقاولا ”لعفلا هبشاف عوقولا ققحنم ريغ باوحلاو

 لثما طسوتملا عراضملا يف بصُنلا نكل ٠ لعفلا بصاون يف هيلا انرشا اكاهوخنو يبنلاو
 مل امناو ٠ بصنلا اهفعضاو مزملا هجوالا هذه ىوقا نا ّلَع ٠ رخأتملا عراضملا يف هنم
 ماقب رعشي هنال مالكلا مات لبق فانئتسالا ةعص مدعل طسونملا عراضملا يف عفرلا اوزدجي

 ًادعبل اريخ اهدعب لعفلا لعج لع ةصاخ واولا عع هزاجا مهضعب نأ ّ ٠ هلبق مالكلا

 ءافلاو واولا خم هزاوجب مهضعب حرصو ٠ باوصلا نع ديعبب سيلو لاح ةلملاو فوذحم

 فنراو زئاج ةلجلاب امهنيب ضارةعالاو باوجلاو طرشلا نيب ضارتعالا ليبس لع اضيا
 11 لأ رركذملا عراشلا _:رتقا اذاف'- نفيا ديمي سنلو وارلاب وا ءافلاب تردص
 ٠ وا عم مريغو مث عم نويفوكلا هزاجاو ٠ رخأت وا عراضملا طسوت بصنلا عئئما

 ءافلا نم ادرحم نراكو هباوجو طرشلا لعف نيب عراضملا ظسوت اذا ( هيبنت )

 ءانرايديف انب يل انت أت ىتم » هلوقيف ا طرشلالمف نم الدب برعام زج ناف واولاوا
 عفر نأ ١ رع اك لاعشا لدي 5 م هدب مملت برعتف ى» اجحأت :اراثؤ ال طع ل

 « د قوم ريخ اهدنع ران ريخ نوح هباء ران ويح لا اويشعت راق انت » هلوق يف مي لاح برعا

 5 ١ وقلت لعاف نم لاح بصن لح يف وشعت ةلمجج برعتف
 ْ ةيئاجنلا اذاب باوجلا نارتقال طرتشي اذام .س

 أهلع لخدي. ال ناو ٠ ةبجوم ةيربخ ةيعما ةامج باوجلا نوكي نا ََ

 نوطنقي م اذامهمدياتمدق امةئيس مهبصتناو ون طقفنا ةادالا نوكت ناو ٠ خان
 هي ةيئاجنلا اذاب ةمزاجلا طرشلا تاودا نم نا ريغ باوج طبري الو (”حاضيا )

 تاودا نم اذاباوج اهب طب ري نا زوجي و ٠ ةروكّذملا طورشلا هعم ترفوت ولو حيصلا
 مهاذاه دابع نم ءاشي نم هب باصا اذاف وحن ىنعملا يف نإب ةهيبش اهمال ةمزاجلا ريغ طرشلا

 دعب الإ عقن الو اهب ادتيال اهنال ةيئاجنلا اذاب باوجلا نارتقا زاج امناو ٠ نورشبتسي
 ءافلانيعتتف الاو ةروكذملا طورشلا عم اهماقم موقت نا زاجل افلا تهبشاف اهدعب امب ب ةعم

 فنراو .هيئاشنا ةلمج باوجلانال هيلع مالسف دي ز عاطانا وحن يف اك ةيئاجنلا اذا عنمتو
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 اليقتسم . ايضام ناك اذا يناثلا ٠ لصالا لع لعفلا مزجبف ءافلا كرت امهيف

 زوج و رادلاب يزوجن تائيسلا لمح نم وحن ديعو وا دعو هب أدوصقمو ىنعملا ف

 آ ٠ ءافلا نرودب يزوج
 : : ءافلاب باوجلا نارتقا عنتي له س

 دقن الو الشمال ةادالا ريث ات مذمي م كحول 3 5001 تالذب معلا 3

 َ ادرحم افرصتم ايضام باوجلا ناك اذا لوالا نيعضوم يف كلذ نوكي 3

 ىناغلا ٠ رفظ ربص نم وحند..ءو وا دعو هب دصقي و ا ف اليفتسمو امودق

 فثراو وحن يفلا در + يتلا البوا مدني م صرح نموخن لب أيفنم اعراضم نأك اذا

 ٠ كلذ يف ءاغلاب |اب باوجلا نارتقا زوج الف اهوصحتال هللا معن او دعت

 باوجلا دعب عقو وأ باوجلاو طرشلا لعف نيب طسوت اذا عراضملا مح فيك س
 هباوجو طرشلا لمف نيب واولاب وا ءافلاب نورقملا عراضملا طسوت نا .ج

 ناببصينلا:اضيا هيف زاجو هل< وا طرشلا لعف ظفل لع افطع مزجلا هيف زاج

 كنركا ينثدحت ينر'زتنبإ وحن رعام 0 لعواولاو :اغلا دعب ايوجو ةروشم

 مزجلا هحوأ ةثالث هيف زاج باو ا كسي عقو نأو 0 هبصنو ينث دحتف مزج

 داشي نم ”.””رفغيف هللا هب كتساحي هونت وأ كسلا ينام اودبت نا وحن مفرلاو بصنلاو

 أماو ٠ مدقت امكف بصنلاو مزجلا أما ٠ مفرلاو بصنلاو مزجلا رفغيف كيس زوحيف

 . عراضملا لعفلا هربخ ادتبم فطاعلا دعب ردقيف فانئتسالا ىلعف مفرلا

 «ووأون ”عضخيو أنم براقي نمو » هلوق طسوتملا عراضملا عم واولا لاثمو حاضيا )

 مير. "كلهي سوباق وبا 'كلبي ناف »هلوق رخاتملا عراضملا عم املاغمو همصنو عضخي مزج

 مزجب «”مانس هل سيل رهظلا "بجا ٠ شيعبانذب 'هدعب ”ذخأنو ٠ مارحلا رهشلاو سانلا



 ١ ْ همي ِ

 ىلا هفرص نكمي الف يضملا ققحشم يضاملا لعجت اهنال كلذل دقب نورقملا لعفلا حاصي مل
 هبشيف ءاشنالا ل 0٠ ليلقتلاو 0 عم ليلقتلا ديفت اهنال ا“ ٠ لابقتسالا

 . هنهوةرورضلا يف ةروكذملا مضاوملا نم ءافلا هذه فذ دقو اذه٠ ةيبلطلا لامفالا

 . ثا هنا دب ا ”لبح هقاعيس ٠ هنا ديال مويلا يف تمي مل ند ) هلوق

 داقني لزي ل نمو ) هلوقو ءاه”ركشي هللف يا ( اه”ركشي هللا تاهسملا لءفي نم ) هلوقو
 ةلودملا 0 نم وهو ٠ يفايسف يا ( امدان همالسلا لوط لع ىف بس ٠ ىوهلاو "ينال
 يا اهب عتمتسا الاو اهبحاص ءاج ناف هلوق هنمو ردانف رعشلا ريغيف اهفذح اماو ٠ رعشلا يف
 نا تفرع دقو -اهانعمن مضت ام اهريغو نا نيب .طرشلا تاودايف كلذ يف قرف الو عتمتساف
 نا طقف ىنعمو نيعراضم اناك اذا ىنعمو اظفأ مزجلاب اهيلومعم ظفل يف رثوت طرشلا ةأدا

 ا 1 مو اظفل انآ لا قتسالا ىلا ضيلختلاب اهيا اهاتعم يف رثاوتونييشام اناث

 الف طرشلاب اًظبترم باوحلا نوكي كلذ لع ءانب و نييضان انك نأ طقف ىنعمو نيعراضم
 ةروكذملا عضاوملا ثيس م نيلماعلا ىنعم يف ةادالا رث وت مل ناف ٠ ءافلاب هطب ر ىلإ جاشحي
 ٠ طرشلاب هطابترا لصحيل ءافلاب باوجلا ناراقا ذئايح بجو

 باوجملالمجيف عراضملا عم ادعبملاك ءافلاب باوجلا طب رمزاتسيام ردقي دق 1١ « هيبنت » ٠
 بجيو ٠ هيف طرشلا ادا 20 نع ىصاعت دق هنال ءافلاب هطبر بجي ذئايحو ةيعما ةلمح

 كرك اف ينرزت نا وحن ردقملا ادعبلل اريخ هعوقوب ادرج راص دق هنال عراضملا مفر ضيا
 | وحن دق ركذ مم اهب طب ري اك ءافلاب طب ريف يناملا عم اضيا دقتكو ٠ كم كمركأ انف يا مفرلاب
 انه ردقي يذلا ادعبملا نا 7 كتفدع ديت يا تقدصف ليك نم 3 ايست ناك اهلا

 موقيف تق نرا وحن هيلا دوعيام مدقتي ملو ةبيغ ريض ناكن افا يمض الا نوكيال

 ىنعلا احيحصت ناشلا ريع لعج ديز
 |ًنئاج ءافلاب باوجل ا نارتقا نوكي له س
 اثم اعراضم باوجلا :راك اذا لوالا نيمضوم يف كلذو معن .ج

 متلأس ناو وحن لابقتسالا يفنليتلا الب أيفنم وا رجالا لانيف نّسحي نموحن
 زوجي و٠ رم اك ادتبم ريدقت يلع اهدعب لعفلا مف ذئيحو ًاباوج نودرت الف
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 هن حاصي ال يا اطرش عفا نا حلصي ال باوجلا نوكي ناوه جا

 ناك اذا ١ عضاوم ةعبس يف كالذ درطنو أطرش لعج ول طرشلا ةادا هرششأبت

 مكاذخي ناو وحنو ٠ ريدق يش 57 ّط وهف نيف كتشف ناو رخ ةيعسا ةلهج با اوجلا

 لمحاف هلل بح تدك نرا وحن ةيبلط ةل2# ناك اذا 3” هدعب نم كر صني يذلا نث ٠

 "للف ٠ راك اذا < اولمج ام ىتيفااواسا نا وحن ًادماح العف نك اذا 1

 نينسلاب وا: كللبق نه لسر تبذك دهف كويذكي ناو ةرهاظ دل نر
 هلضفنمدلاا كينغي فوسف ةليعتفخ ناو فوسب وا ىرخا هل عضرتسف رساعت ناو وحن
 ناف ريخ نم اولعفت اموحن نأب وا ٠ كل وعدا اف بهذ ناو وحن امب [يفنم ناك اذا م

 "بأرب اًردصم ناك اذا 3 كتاضرم الا لعفا ناف ينبح نا وحن ”نإي وا ٠ هدرفكت

 هللاوفتبهذ نا وحن مدقلاب اردصم ناك اذا 7 قيتاي كريغ بارك سا
 اهيلعسقو ٠ تيار اي ءافلاب باوجلا نارتقا اهلك مضاوملا هذه يف بجيف : كاع نيضغال

 ردق ناف ًاًباوج تبذك دقف لعج َلَعاذه مما كوبذكي نا ادلوق ( حاضيا )

 امئاو ٠ باوجملا ماقم اق نوكيف تبذك د قف ربصتف ؤالستف يا "رم امّلع اًذوذحم باوج ا
 باوجلا هنا لَع ءافلا لدغل يا طابترالا ملعيل مضاوملاذهيف ءافلاب باولا نارتقا بجو

 لاصتالا عم طابترالل حلصي ال امو .اًطرش عقي ناب طرشلا ةاداب لاصتالل حلصي ال هنال

 تح اماو باوك ةتركبا ف وا طاقرالا لع هافلابن رق ذاف لاصفنالا عم حلصي ال ناب قحا
 ٠ هنع بقعتمو طرشلا نع ببستم ءازجلاو بقعتلاو ةيببسلا ىن»٠ نم اهيف امل كلذب ءافلا

 دنألا انطرش عقي نال فوسب وا نيسلاب نورقملاو ناب يفنملاو يباطلا لعفلا حاصي مل امناو

 ديماجلا لعفلا حلصي مل امناو ٠ رخآ الابقتسا طرشلا ةادا هيف رثوت الف لابقتسالا نيعثم

 امئناو ٠ هنع ةادالا نهجرخت الف لاعل نهنال كلذل ناو امب يفنملا لعفلاو ةيعمالا ةلبمجاو
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 يف اًلففل ابامع ربظي ملل ةادالا نال ةلاخلا هذه يف باوولا مفر زاجامنا ( حاضيا )

 سفن وه عوفرملاف اذه ىلعو كيعبلا باوجلا يف لمعلا نع تفعض بي رقلا طرشلا لعف

 عنتعو ٠ ًاريدقت الو ظفل ال هيف طرشلا ةأدال لمع الو ٠ ءافلا ريدقل ريغ نم باوجلا

 الف ةادالا ىلبق ام يف لمعي ال باوجلا نال ريسفتلا مدنهو باوجلا ىلع فوطعملا مزج

 ةثالث لاوقا دحا وه ةلاملا هذه يف باوجلا عفر هيجوت نم هانركذ امو ٠ هيف الماع رسفي ٠

 مدعل عفر باوجلا كيس زاج اًطرش عقو اذاف يضاملاك ينبملا عراضملانا اضيأ هنم مهفيو
 أماو ٠ بهذا عفرب م نيهذت نا لاقيف ةفاطب 0 1 مزح يا هيف ريث :املا ردح

 ناو ا لب هسفن باوحلا وهرسل عوف ةرملا ناهداهمو هي يوبيسل اهدحاف نارخالا نالوقلا

 كاازرعو هيلع فطع ام مزج زوجي الف“ فوذحلا باوملا لع ليلد عوفر 1و. قو لح

 هدافمو :د“ربملاو / نيبفوكلا لوق رخالاو٠ دكا ١ يناتا نا اديز وحن ةادالا لبق ًابصان رسفي

 207 ا ءاجم طبرلاةدافأ يف وقتل «اقلا ريدقلا لع وهو «٠ باووملا نفت وه عوفر نإ
 نأ هيلع فطع ام مزج زوجي لوقلا اذه كلو ٠ ءافلاب ةنع#انغتسا همزج كرتو هعفر حصيف

 مزجلا زاوك ذئنيح هجو الف هسفن لدفلا َّط ال مزج لحم يف اهنال هتاح 0 فعلا ردق

 الف ةادالا لبقام ىلع هطياست نركمي ال باوجلا ءاف دعب ام نأ ةرورخ ريسفتلا عنتميو
 ' اذه ٠ طرشلا باوج ةلجلاو فوذحم اد: ربخ عوفرملا نا قيقحتلاو هيف الماع رسفي

 نيثشم نيعراضم اهالك اناك نذ ٠ [عشم اعراضم باوحلاو اًيضام طرشلا لعف ناك اذا

 نا_لاق الق دئنح 00 باوحلا يف زوي الو ترضا ترش نا 70

 نا كنا » هلوق يف م هل اعد نأ نكي م ناد يش درو ”رقأ لب موقا مقث

 7 ركب نا شح لوالاف كنالء ابدأ عرصت لعج نكمي هنال« ”عرصت كوخا ًاعرصي
 هبلطي هلبق ام نكي مل ناو ٠ بيرق هانركد ام َلَع هليلد وهو فوذحم باوخلاو مدقتلا لع
 طرمش مسا ةادالا تناك نا ليقو ٠ ءافلا فذح لع نوكم نا ىلوالاف ”موقا مث نا 1

 باوحلا لومعم ةادالا لع مدقث اذا هنا ليقو ٠ ميدقتلا ىلعف الاو ءافلا راما ىل

 كلذو فوذحم باوحلاو ميدقتلا ةين ّط لب باوحلا هنا 1 ال مفرلا لكحل 00

 لصالا وه م راو انلوقو ٠ نوكأ انوروزت نا انماعطو ٠ انكيظن قررت نأ: | ريخا وك

 ٠ عفرلا لع نرورأكالا هجر اذهلو يا



 را

 ًاظفا امهيضمب دارماف لاح لك ّلعو مركت لل مه :.1 نا وحن تفرع "نسأل ران

 ىلاذ هي ءاوسو. اباوج وا طرق لاقتسالا ئضاملا باقل طرشلا تاقدا نا
 ىقبت ناك نا مهضعب معزو .عصالا ىلع ةيضاملا لاعفالا نم هريغو ناك يا نوكلا لعف
 ميس ءاوسو ٠ ازاجينامزلا قاطف يف طرشلا لعف لمعتسي دق ليقو هيف اهتوقل ىذاملا لع

 فقوتي طرشلان ال عصالا ل هريغو ةردقم وا ةرهاظ دقو ءافلاب نورقملا باوجلا اضياكلذ

 ا باوجلا درو اذاف م هيلا ةبسنلاب باوجلا نوكي نا دبي هطوربشنم هيلع

 وجل ةرادقم وا كلق نم لسر كيالك ذقف كوبذكل ناوين ةرهالظ اللا 0 ا
 باوجلا فذح لَ لتأتي نا نع اتبالك قف يا كاانكن ياذ نم نق هصيق ناك نا

 فراك ناو تبذك دقف ربصت وا<لستف كوبذكي نا ريدقتلاو هماقم مئاق وه امنا روك ذملاو
 نييضام ناك ناو باوجلاو.طرشلا نا لصاحلاو٠ ٠ثردك دفن هن "ربف ربد نم ءدقأ ( لفيف

 لمانلا ةيتاتن وول نيعراشم 0 ناامبيفنسجالاو ىملايفنالبقتس اسس لئلا

 ريث أعلا مدعيف ةكراشلل نييضام انوكي نا دحيبلطي نم ون الفا نيموزج امهنوكل امهيف
 اًجورخ هيف نال اًعراضم باوجلاو اًيضام طرشلا نوكي نا م مزجلا لحم يف اههنال اًظفل
 ريغأتلا ىلا مزجلا لحم يف هنوكل ظفللا يف ريثأتلا مدع نم يا ىوقالا ىلا فءضالا نم
 تااملاو اًغراضم طرشلا لدعف نوك يا .هسكع اماؤ اظفل امودرمم تاولبان ركل طفلا ف

 طرشلا ظفايف ةادالا لامعتإ نال ةر ورضلاب روهخلا هصخو ةفيعض ةغا هنا انلق دنتف اًيضام

 مث لمتلا ماعلا ةئيهتك نوكي ظفللا يف ريثأتلا رهاظ زيغ يا ايضام باوجلاب هيجل مم
 زوحي ال اذهو هغطق

 ايلا ةادابو اظفل مب موزجم وبف مب ايفام:اعراضم طرشلا لعف ناك اؤا .( هيبنت)

 هاخفل ّس ب نيلماعلا طيلست 2 كلذو 00 بيهذت مل نا ناوحن دلع

 اباوج عقاولا عراضملا عفر. زوجي قفا نب

 زوجي هناف لب ايفنم اعراضموا !.ضاماطرشلا لفف“ناكىتم'كالذ ج
 ما مقث مناد ”موقاوا أ تق. نرالودتف مزرجلاو مفرلا /! يننما ريغ باوجلا يف

 . لصالا وه مزجلاو موقاوا



 هراب

 ةلوصوم هاهما تاودالا هذه لعج بجو كيساوا اموا نم عم. ضام ريغ ناك ناو
 كي ربم"ا مركاو هيطعيام طعأو ادي ز بحي نم ببحا وحن لوصوملا َ نوئاطغاو
 ءاقب زوجي الو ٠ بارعالا نم امل لحال للا نوكو دئاعلاب نايثالاو“نهدعب لعفلا عفرب

 فيضا اذا تالوصوم ”نولعج بجي اذكو ةرورضلايف الا "نهب مزجلاو ”نهيف ةيطرشلا
 فاضتال نامزلا ءامما نال كلذو ٠ عفرلاب همركت انيناي نم ذا ركذتا وحن نامزأ مما نييلا
 اهتاوخاو نك نإ .ىنعم نمضت امب ةردصملا ىلا فاضتال كلذكف 'نإب ةردصم ةلمح ىلا
 دعب ”نعقو اذاعراضم وا .ضام ”نهالت ةرورض وا ةعس اقلظم, را لاا
 دا ةردطا فالخ ٠نار نم نمضتام " لخدنال !ذكف نإ َلَع لخدتال له نال له
 نعءقو اذا اذكو نأ لَعاطوخد ةحعا ا *كت اي نمأ وحن 'مصالا ل مزجلا اهعم زوحي

 امويةسدكلا لخدي نم نإ ) هلوق اماو اهتاوخاو <نإ وا اهتاوخاو ناك وا ةيفانلا امدعب
 0 ركب نا تيجو اماو ٠ رم اك ناثلا ريع ري دقت لمف .( ءايظو !رذتاحاييف ياي
 مالكلا ردص هل طرشلا مما نا ىم ابي رق "رم امل لماوعلا هذه دعب تالوصوم تاودالا
 ركل دعب نمقو اذا اذكو مدقت !؟ فاضملاو راجلا الا لماوعلا نم هلبق ام هيف لمص الف
 لوقتف مزجلا زاج ادقبم اهدعب رمضا ناف ادتبم اهدعب رمضم ريغ ةكاجنلا اذا وا ةففخلا

 ار[ تتامالا نيب زو هماكي هناي نموه اذافيان همركي 0 نم اذان اني تيار

 هنمب يفرزي نم وه نكل يأ هنهي هرزبب نم
 نانيكي اناتف نيلغق بارما لمرتلا ناك 11

 تقاتق ناوحن طرشلا ةاداب مزج لح يف امهف نييضام اما نانوكي ج

 .:روكيف نيفلافتم وا :بهذا *بهذي نا وحن اظفل ناموزمم امهف نيعراضم وا
 فرعتس اكمفريدقواذظغل مزيف اعراضم باوجلاو مزج ل<يف وهف ايضام لمعلا

 الحم موز وهف ايضام باوجلاو الثا موز وهف اعراضم وا قا تقنا وحن

 ٠ ةورضلاب روه ا هصخيو ٠ ةفيعض ةغل ريخالا اذهوتق مقل ناوحن

 باقث اهنال مل ةطساوب وا ادلثم اك ةغيصلاب ناك ءاوس يا نييضام انلوق ( حاضبا )



 ندا

 اذا, نيتيفانلا ناو اب الو فوس وا نيسلاب الو ايضا ناك نا فن وا دقب

 الو ةدماجلا لاعفالا نم الو ءاشنالا لاعفا نم طرشلا لمف نوكيال يا ( حاضبا )
 0 1 نا وحن اعراضم ناك نا لو الب نراقب نازو*و . ركذامي نرتقي نأ : 0-2

 !رمضم طرشلا لعف نراك اذاو ٠ بالا همركي الف ينمركيأل نمو نوكلهت ميم

 كر انس نا يا هرجأ كراوتسا حا نأ وحن ىعمو الفلا ا هقباطي لعفي رسفي نأ 2

 ا تهاعا ياكب رضا اا رض ا لل زنا وحن ىنعم واهر حا كراس ادحا

 وا 1 نركب نا ريفعلاو رابضالا دنعياةلاخلا هذه قراتشو ك0

 وه فتنرا كيذلو » هلو هلك ةرورش غلاب صتخم مل نودب اعراضم هدورو هور اة

 هذه نم ا ريغ م ريسفتلاو راعثالا دنع مسالا ميدقت اكو ٠ ' ”ديرم كل داما

 هلوقو ) ا وهو "تبا هادم ول ا هلوق هنمو مصالا يف ةرورض تاودالا

 0 م عيرلا امثيا»

 لعف ىلع مدقتيال نك او 02 ار 2 كتل 2

 ٠ ثرد هلف ي تاي نم وحن ة..ع*ا ةام 5 هتاف كَ 0 دق 2 ظادلا

 عنتمأ أع نرثيو ًاتاشناو 0 مق هنأف 31 د ريخو أقف رم ههه "لف هنوكحب الو

 امعتسا زوجي الف ةدافالا هب لصحن : اذا يا مما ةدافالا هطرش ادلوق ( حاضيا (

 ٠ ةدافالا ىلاهجرخيىنعم هبحص ناف ٠ باوجلا يف ةدئافلاءدعل 'م "يقي دي ز مقي نالاقي الف

 نا ابلوقو هلوسرو هليا ىلا هن رجمف هلوسوو هللا ىلا هر فلانا نق هلوق وحت زاج

 الياد راصو اباوح هنوك نع 0 لعرشلا اك 0 باوجلا مدقل ناف ياللا مدقئيال

 .طرشلا نوكي نا ةلاحلا هذه يف يجيو ذئنيح اًقوذحم نوكي ناىخب» يذلا باوجلا لع
 04 ني 11 لد وكس وه "نإ كي دلو»هلوق ٍيفمدقل 6 رعشلايف الا ًاءراضمء يجب الو ايضام



 هالرزب

 3 م -_

 عاصن لح يف راو ناياو تال افرظ اهنم نأك ام نا َج

 ذو دك لهو بهذا بهذت امنياو ما مق يتم مون طرب ثلا لعشب ةيفراطلا ُُ

 هريخ أدتبم وهف ةيظفللا لماوعلا نع درجتلا ماقميف ناك ناف اهنم فرظلا ريغ

 طرشلا لدف نم هب لوعفم وهف الاو٠'دجي 'بلطي نموحن هدعب طرشلا لعف

 فرخ“ رورحم وأ نرسأ رست ريس يا وحن قلطم لوعفم وأ٠ برضا برضت نم وحن

 ٠ (ي رقكلذم دقن دقو“ برضا برضت نم مالغوحن فاضمل وا٠ همركا 0 نير

 بصني اليا مزال طرشلا لعف نوكي ثيح يا لا درجتلا ماقم يف انلوق ( حاضيا)
 نم وحن يف ؟ طرشلا مسا ريع اًمفار اًيدعتم وا ٠ هعم ما مقي نم وحن قا الر
 ةلحودانسالا ةيلغفللا 0 ءءء اذنم مذ مفر ل ف نيلاثملا يف نق دحيب لطي

 "ياو مهياع فوخ الف رمالا نم نكي امهم كلوق هلثمو ٠ هنع ربخ هدعب ططرشلا ل
 ايدعتم ط رسلا 0 ناك ناف“ *نحدي ناويحلا 0 كدتع ”بري امو :هعم بهذا بهذي

 © ادملا "مهل امل هيلع اندقم هل الوعقم ل رشلا مسا ناكاظ رشلا م ما ىلع ًاعفاو

 هب رشي نم وحن هريع ىلع اعقاو ناك ناو .يقاوبلا سقو برضا برت نم وحن تفرع

 مما تيس زوجي لاغتشاف هبرضا هاخا ديز برضي نم وحن هقادثم ىلع وأ هبرضاف دبز
 نوكي ناو ٠ طرشلا لعف هربخ ادتبم هنا ىلع عفر لحم يف نوكي نا هذه ةلاحلاو طرشلا
 دعب رعملا لعفلا ريدقل يغب و روك ذملا طرشلا لعف هرسفي رعتم لعفب بصن ل يف

 لوعفم نراك ثدحلا ىلع طرشلا عقو اذاو تفرع اك ةرادصلا نم هل امل طرشلا مسا
 نك ل ل م رمل ترم عاف نواقتي :بلشنما ىا رب ال ثلا نسق الا اقلطم

 ىلا دما اف ظنك ام يف لداعلاو طرشلاءايدا نم ادعم دهام ريما رهط لأ لمف

 ا وجلاو وهليقو با وجا وه امنا كللذنا ليقو روهشملا وهو ةاحنلا نمنيققلا ل وق وبف

 ٍطرشلا لعف 2 طرتش اذام س

 نرتقيال ناو ٠ ًاعراضم وأ ًايضام ًافرصتم ايريش اف نوكي نا 2



 ةا/ا/

 رطعت ءاطعا *يا ريدقتلاو «هل وس كنطب طغت امهم كناو »هلوق يف فرطظ نودب هدحو

 يعف يا اماو*٠ ٠ عمسإ شعب شيع :ياريدقتلاو« عم ملام ؟ مس شعب امهم الة

 مهيا وحن نك تناك ل قاعلا ىلا تفيضا ناف..٠ هيلا فاضت ام بسحب نوكتو قافثاب مسا
 0 :بكرا بكرت باودلا ”يا وحن املثم تناكل قاعلا ريغىلا تفيضاناو ٠ دحي بلطي
 ناو ٠ سلجا لرطع ك ياوحن نبي اك ناكم فرظ يهف ناكم فرط ىلا تفيشا

 تاو ككل فرت دل نك يهف نامز فرظ ىلا تفيضا
 نع اهبعطق زوجيؤ ٠ برضا برضن ام أبا وحن فرظ ريغ يعف فرظ ريغ ىلا ت ةضا

 أم هب االضتم الا مزجي اال ان تاق داالا| هذه نم نا مث٠ تبا نةونثف اظفل'ةفاضالا

 اهنا امب نييعتلا ديفت يلا ةفاضالا ٠ مزغ اميفنكت هذه نال كاذو ذاو ثيح وهو ةدئازلا

 نامي ماهبالا يف نإ ا لئليح ذاو ثيح نم لك ريصيف عم املا ندع م أ

 ارجل كلينر ف اف:امديسو امون نم وهو هك للام 2 الكم
 ١ :اين ار ونز# نيذذلا نيئفركلا دنع فيكو قيلو ناياو ىمو ياو تاوظف نإ 3 1

 بهذا بهذن امإ لاقيف ديدشتلاب اهنع ضوعوام ميه اهنون تمتدا ناب امتلصتا ٠ او
 هنعمل مالكلا ردص هل فرظ ريغ وا اًفرظ ناك ءاوس تاودالا ءذه نم مسا وهام نا

 يهذا بهذت ني وحن رج فرح لماعلا ناك اذا الا هلبقام هيف لمعي الف طرشلا ىنعم

 موكا مركت نم مالغ وحن اًفاضم وا ٠ مك هيلا هتفاضاب ةرادصلا ذئنيح فاضملا ذخأيو
 رم ام يف ةقلطملا ةيلوعفملا ذخا ٠ طرشلا مم 0 ريغي الف لاح لك ىلعو

 لغلاك 1 فرح ةطساوب هدعب امل هب لومفمةقيقحلا يف وبف ف رهاب أ رورجم ناك نا هنال
 بهذأ بهذ نمي ٠ نحل ةرادصلا هنم ننمكي فاضللاف ةفاضالاب ارورحم ناك ناو

 رج فرح ريغ طرشلا مسا لع لخادلا لماعلا نك ناو . اضيا هديب اك الوتس
 هل## لطبيف اهنع ةئشادلا ةرادصلا نع جرخي كاذب و ةيطرشلا نع ملخلا فاضم الو

 دم ؟كلطب نم نأ كللوق وحسن دريت «دجبا عاقل طل ٠ كل” ةطام سلو

 نيلثملا يف امو نم دعب نيلعفلا فرب تاذ وحنو ينرسي
 طرشلا ءامما بارعا كح فيك س

 ال



1 

 ١ مصنما كدا لك نال نإ يف ه تاودالا 0 ماو اح "ا هدو

 يقاوبلا اذكهو همركا نالف ٍفرزي ا ىنعي همركأ ينرزي نم كلوق نال كب | ىا اهانعم

 اميرنللا اذ طعقن اهنال ةياوجسناذلاو طوشلا عامف لوالا منتي نيلغف مرح اذه
 ل10 نيفركلا دمع كلذك اهناف انك الا قافتاب ايعيمح يف كلذ درطب ( هنت )

 ا الق لاو ندا نل# اينك وحن قدمو انا اهياعف ةقفاوم طرشب امذاو اًديح نع
 اديس © نانا

 تاودالا لاوحا 2
 18 أوبف أهنم يك ؛ امو ٠ فاللخ 1 امذا 1 ٠ قافتاب فرح نإ كك 43

 نم فرظلا رتل نامز وأ ناكم اما فرظلاو فرظ ريغ وأ فر ٍظ اما 0 مالاو

 ا كلل فرط نانو ىف نامزلا فراطو "انكر امهمو يازانر

 ااا ا اق 1 ادع ارد 5 ىنملا ف لورحلاب اههيشل ةئبم ايكو انسب

 : ايا 1-0 ءامبلا كلا ةضراعملا ةفاضالا اتمزالل

 - تباسفةيفرظلا ذا اهلصاو ٠ فرح ماتم ( حاضيا )

 الامزجنال اذهلو ٠ نا وهو طرشلا فرح ىنعمتب رشاو ةدئازلا امي تنرقو يامل ُط ةلالدلا

 نم اماو ٠ ىتم ىنعمب اهناو ةيفرظلا ىنعمنم امل ام ىلع ةيقاب اهنا ىلا مهضعب بهذو امبةلصتم
 لقو ٠ لقاعلا ريغل لمعتست اهناف اماماو٠"دجي ؟باطي نم وحن اقلطم لقاعلل لمعتست اهناف .

 ال يي انو » ةلوق هنمو * افرح نوكتف ةينامز ةيردصم لمعتستف ةيعمالا نع خاسنت

 ال يا اهباوج بهرا الو اهب موزجي ينو ةمزاج ةيطرش اف « امراج تنك ناو ”بهرا

 الو. حصالا يف ةيعمالا نع جرح لح ا يهف امهم اهاو ٠ كتايحّودم كبهرا

 ريغ يا ةطيسإ اهنا راتخغاو ءامو نم فالخب رجف رحب الو ةفاضاب رن الو ٠ ةيطرشلا نع

 000 اناثإ ةحالو ةيفرط لمعتسلاالو * اومعز اك انو ام نموا امو هم نم ةكرد
 ردصملاب اهريدقل عصي هنال اهتيفرظ ىلع ااكاش نرقلا 0 ىدففلا رامشأ نم دودو



 هاله

 عمال موزحم فذح زوجي ال * اذ_ك لمفت ال يخا اي وحن ساؤلا وهف ريظنلا ىلا هريجوت
 .٠ هب رضن الف يا الف اللاو ءاشأ نا اديؤ برضا وحن ليادل مهضعب هزاحاو . اهئاقبا

 مالكا نم ليلق يف مهضعب هزاجاو ةرورضو مف درو ناوء يشب لعفلا نيب و اهنيب لصفلا زوجيالو
 عبرالا تاودالاب موزحلا عراضملا ظعاو لبام يف عقاولا طلللا حلصا 8

 . ابقدتس ىلا همزح ةمالع ركل

 اك  ىمع (ذي ال كلو تاز كل |: تلقح . مذكرا ينب امل كاخا نا كلل لوقا ملا

 لاني امل ذيلما . نوربصي مل مهنال رفظلا نولاني ل١ مويلا بعزم سما كوخا ”بهذي

 0 ححات الف لمعلا ىلع باظاوت املا نا .٠ كلذ نم ىذأ مهبيصي م١٠ داهتجالاب الا ليلك الا

 روت أم «رتأب اناتآ كودأ اذا امل ديز .' اينغ ىضم ام يف نكت ا ٠ 1 نأو تاليك ا
 موقلا ةرفح يف متك اذا مفونا يف معباصا نوعضت ال ٠ كسفن بيطتل ٠ مالظلاو رونلا

 قحلا ريغب يمقن ال . ملاظلا ىلع ىوعدلا ماقعل ٠ هلعفتو ركدملا نع يحتت ال : كلا

 تفطق ٠ اًوفع ةئيدملا نورصاحلا لس م . امهدعوب نايفي ل ناديزلا . هوجولاب يبات الو

 تا 5 حلصلا يف يعسب لاق ٠ ينجاحب قيدصلا ىنعيل ٠ تجضن الو ةرمشلا

 اوموق ٠ سردلا نوني عتاقفرل اولوق ٠ ريقفلا ىلعوسقت ال ٠ ينأي هل لق . يحت الف
 كبر انياع يضقيل . 50 يلصالف

 ىلب م برعا 2

 « هني مف روبقلا تيدانف الو ادب مثروبق تنك

 « ”بيصن كنم ريخلل نكي نكلو ين دمو يئاقب ينم طغتالو »

 لص

 نيلعف مزحجي ام يف

 ”ناياو نياوىتمو م ياو امهمو امو نمو نإ ٍوةرشع اكل َ
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 هال 4

 ٠ انلثم م الوهجتو امولعم هرساب بئاغلا لعقو ٠ بداوعأف ابنذم
 . كك رنلص”الق اوموق وحغ مولعملا ملكتملا لع ماللا هذه لوخد ”لقي ( هيبتت

 ٠ يبدجالا ةلزنم هسفنا ةاليزنت زاجملا ليبس لع الا هسفن نم بلطي ال ناسنالاو بلط اهنال

 هنأ بان يذل توزحملا لعافلا نم ةقيقلا يف نوكي هعم بلظلا نال هلوهحم يف زاجامناو
 لبمسا هيلع اهوخد تراك مهاياطخ لمحتلو و هريغ ملكتملا بحص ناف ٠ ملكتملا ريم
 كرم لقاو ٠ هريغل امبت بلطلا ف جردنا دق نوكيف ملكتلا يف هل ملكتملا ريغ ةكراشل
 هل نال ٠ اوحرفتلف وحن مولعملا بطاخلا لدف ّلَع اهلوخد مولعملا ملكتملا لعف ىلع اهلوخد
 ماللا هذه فذَت نا زوجي < لوهجلا بئاغلا فالخب ٠ اهنع ينغتسبف امنودب رما ةعيص
 ريذلل نكي نكلو ٠ يت دمو ىئاقبب ينم "لطتست الف »هلوق هنمو لعفلايف اهمزجىقبي و رعشلا يف
 لوقب رما دعبكلذو درطم ريثك عاونا ةثالث َلع اهفذح نا ليقو ن وكيل يا«”بيصن كنم

 ودعت رعا ريغب لوق دعب كلذو رايتخالا يف زئاج ليلقو بهذيل يا بهذي هل لق وحأ
 هلق ال تح كلذو رمشلا 'ةرورضي صوصخم ليلقو . لعفيل يا اذك لقي هل كلذ
 ظ . نكي ىكل ١ هلوق يف م هفالخب الو رما ةغيصب لوق

 ةيهانلا ال كوه ام 3

 كاخا برضتال وحن هدف ءاعدلا وا ينل ماقم يف عراضلا ىلع لخدتنا ج

 : ركتلاو بطاخملاو بئاغلل ن ركب هنا ثيح نم ماللا كش هيلع اموخدكحو
 بطاخملا لعق ىلع لخدت نا اهلاعتسا يف رثكألا نوكب ماللا نع درغتت اهنكل
 1 لكتلا لعف ىلع اذوخد لّقيو ٠ قرتسال وح مولعملا

 رناعمل هيلع تاخدو عراضملاب ةصخخم اهنال مزملا تاووالا .ده تلم اغا ( هبت )

 ا 1 ملل وجو لففلاب ضصاخلا لمتلا ابق لمست الا بساتق ءاهمالا ف نوكتاأل
 ماللا عم رما وهف ىفدا ىلا ىلتا نم لعفلا هيجوت ناك اذا هنا وه ءاعدلاو يبهنلاو رمالا ماقمب
 نم ههيجوت نك ا ناو روز هدا وي ال وحن ال عم يهنو٠ اذك مداحلا لعفيل وحن

 نأك !ذاو'٠ انيلع ضنت ال ابر وحنو هللا كمر يلاوحتت امهعم ءاعد وبف لعا ىلا كدا.



 ةهال؟

 ىلاه انعم اتياقو اتم ز> وهاتف هيلع انزجلو اذاؤ عراضلاب 6 يي وه 3

 : ام ل ل اذهلو ٠ تهذام يا ورمي يهدي و ماقام يا ديز مقيم ون يذاملا

 * يشل لعمل نيبو مهند لصفي كر ازوجب الو ٠ لقو مزجو يفنن ف>ر

 ه6 !نماعش ريغ الفم اعلا هر عاجلا اخد اذاوة ةرورض وهف 20 ناف

 'بهذي ًاملاو "نكي 1 وحن

 ء يشب اهتيحاص نع اههنم ةدحاو لك درفنت الأ س٠

 ينرزت1نالوقتف طرشلا ةادا دعب ابعرقو درع امل نع درفنت نافمعت ج

 نا ع يذلا ف ذل ا :عالد رفتو ٠ ا يف كلذ زوجي الو كيلع بتعا

 يف جضصني الو ودا تفطق وح دما ف ِى ض1 0 لاحلاب ةاَنع ني

 قم نأ د : فال ْن 2 ال 1 قف ترفل مق مةودمو لاحلا ىلا رع سم ميضنلا

 ٠ ماق م ديز مقي مل لاقي نا 0 هيلعو هنع هءاطقناو لاخلاب هلاصتا لمتح اهب

 تب راق لوقتف فدحن نا الموز يف زو#يو 5 ماق 6 ديب رز مق ال لاقي نازو 0 ١

 ناو كلطو نإ 0 هلوق ام و ٍ هر - ف كاد زوج دو الغلو اف يا الوةئيدملا

 ةمبلا ىذ ملا لع الخدت نا زوال . ةوررضف لصت لو ياك /

 0 مال - وه ام سس

 "ترسضفي) ون هم:ث ءاعدلا وا رمالا ماعم يف عراضملا ىلع لخدت نا َج

 لاقيف اهنيكست نئذيح رثكالاف ءافلاو واولادعب مق ام ةروسكم شو ٠ ديز

 لخدت يذلا عراضملا اماوبرعذيل موحن مث دعب نكست دقو لمعأو "برم ةلوأف
 تك ناوحن بطاخ وأ 2ك تاكد | نا وحن كت نم لوهنا وهف ةيلع



 فهيد 10+

 ةال؟
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 . عفتاف لعب هلاك دب ١ر11 د عاف اتقو يل تببلاب ٠ يروزتو يرطاخ ربت الا - رفظلا اولاقت
 الثا ترضح ٠ كدنع يلام كبهافا دي ز كيلع ٠ كمركاف لازن ٠ حجنتف اسرد «هب

 ريغ دي ز٠ ةيصو كا فلاخا الويندضعا مهللا ٠ مزحا مهيلع ا دامس 0 م
 ٠ هرذحتو اذه عقب الق ٠ همهفتسأو ارضاح عملا سيلا ٠ هلاساف ريخلاب ملع

 ىلو ام برعا . 61

 "يتسلل رافراط ةراعص يوب قش كلا او كسةلدجأل »

 « 7 20ل1- تفاغ أل ف روغلاك 206 1 هيأ يلئقو 2 «

 «”نبللا ب رقتو كسلا لك ينال ورب 4 كغ هرقل نيحألا يف راك انا

 اال لوقت ناز“ ام دولوغ هننحو ووقفع' هي نت كقراتسللا دابر كا 16

 ٠ ٠ نيئئش نيب عمج ٠٠ ٠رغشلا هل مسلي ءانهو . ردصلا هل ضبقني ٌءازع نيب اناو يبادك

 كحضي ف 0 ل ل و نال نايس عمادم روغت يف ماسنبا روغث »

 اهيفاثلاو ٠٠٠ كدلو طارتقا نم تئزر اهف لوالا ام١٠٠ ١ ىكشي و ركشي ناسلو ىكبيو
 1 كرك امم باع الك ءاهمتنلا ٠ ٠ :بيبجتلا لجنلا ةدالوب كرمك رابجتلا نكرر
 ثيغلا ىتس ٠٠ ٠ ءانملا عاونال اندجو نكل ٠٠٠ اندقف اك معن ٠٠١ ايكوكاهقفا يف هللا
 "لل نع ىماوبلا كليات نأ هللا لأسا -'- +: دولوملا تاذ للا ىعر» ٠+ دوقفملا ةيرت
 ٠ مالسلاو يرك هنا ٠٠١ ىقا نب ىمعتلا كيبلع مودتو

 لصف

 عراضملا مزاوج يف

 ادحاو العف 0 7 و هيلع مالكلا ينايسو نيا 9 م نايسف 4

 9 ةيهانلا الو نع مالو ةيفانلا اهتخاو ل فرحلا ةعب رارهو

 ةيفانلا امل اهتخاو مل كح وهام س



 هالا 4

 ةطساوب لمفلا ّلَع الوخد غيوستل لصفلا اذعيف ةروكذملا رلآ فرحا لعب اان

 انفأو ٠ ةيلعت 'ةلخاد ةقيقملا يف ٌفرَحالا .ذه:نوكيف لمقلاو نا نم كرس 1
 ةطططاوإ ع لع فطعلا | موت 2 1 0 ةفطاعلا الا دعا ا

 نم مدق | « ريغي ةيصان تا يف لا ةقيقملا 5 ورطللا فوك ا 9

 ةرورض و٠٠ عمسأ نا يا هارت نإ نم ريخ يدييملاب | عدلا م مرتك ادوذشالا عضاوملا

 يا « يدلخم .تنا له تاذللا دهشأ او ىيغولا رضحا يرجازلا اذههيا اللا » 0

 0 ءافلاب نراقملا عراضملا مق و اذا ع ضاوملا 0 دحاب يم وان ٠ ىغولا رضحا نا

 اوصنوانه ءافلا دعب نا رامضا 0 :اف 30 . روف ار ا وحظر كلا باوح

 دحا وهو لا هيشاف كك بحاو ريغ با 1 طش نم دك نال عراضملا 1

 هلا يعم ذصأ رأت هللا ريذأ رح ةيضان ريب كرا رعت" دقفا عضاوملا
 5 ل عتظاومي صن الو مايا 0

 حقه

 را

 فرحألا دس هك 0

 كلذ ٌببَس 5 ذاو هعفر ب نياو ةمدقتملا ةكسلا

 بيبانلا ىلا تبهذ له ٠ كل زفتز مسالا" يتمم كرفس
 ٠ :كحلاضا وا مانا ال ٠ هلأسا يتخ كاجا ترأر ام. كرتا وا اذه لعفا أ ١ كي وادي

 دنع كل له ٠ يخيل .كيف يئاجر ناكام ٠ ظفحتف يزدت الو ٠ ٍندجتتل كنج

 حربت ام ٠ ححنت ىتح كرفس كدعاسي ىتح باجا مهلا ٠ هيلا كيف عفشيف عييفش ريمالا

 فراك ٠ جيرو رجاثي الا دي ز ام ةامووجراال قس ستللا ا ٠ يطختو فق
 دب ز جرخ اذا ىتح بهذا ٠ خيرتق رفسلا كبس ٠ كلاوحا ّلَع ينعلطت : ىتح كيلا يباَتك

 عرس ل لكا ىت- اوحكسا : ٠ نيعلا نت لم تيا رذتعتو 09 ٠ كوعوا ١

 ىب# 3

 يك او ربصا ٠ تنا هئفاكاف ةلوثمالا ظفاحلا ٠ يذلا مالكلا حقناو يرهس ٠ ةلوثمالا



 ةا/ د
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 ”يجلاتو ٍقلخنع هنئال» يهنلاو. حيريووا حجي ريفكوخا رجاتيل وحنماللاب ر مالاو «اع ركسلف

 نيعاسلا ننس نعل دعا الف ينقفو تر »ةلوقك ءاعدلاو« مظع تاعف اذا كيلع راع ٠ هلثم

 : ءاهتالاو دولا كير يد ىف نركب معراج هلأ أ هلوقك مابفتسالاو « ناس يل

 ىف كوثدح دق امر صعبف وندت الامازكلا نبا اي » هلوقك قفرونياب بلظلا وهو ضرعلاو
 ٠ ححلتو وا ححلشتف تسرد لهو فيعب باطلا وهو ضيضحتلاو «٠ امعم نك كار

 ةبيصتق ينأَت كلعل وحن ميحصلا هس ضيا يجرتلاو ٠ انديفتف ملاع كتيل وحن 4
 ردصمب ابعع كل سس و٠ ار ةرعضلا ناب بوصنم عضاوملا هذه عيبج يف لمفأ ف 1

 كل 1 ماكنت 1 ذف كرز وجا ىف لوقتف. واولاوءاغلا 0

 اال او مالا فارج يف ايعم هطوقول ةيدسلا ءافلا بحب ايوجو ةرمشم ناب ايوصح
 كتمنكيل ريدقتلاو ابلبق ام ديصتم ردصملع ءافلاب فوطعم ردصم 1 يف اهدعب امو

 بص نوحي ال هنا لعاو ٠ كلذ نم يقب ام يف لعفت اذكهو كل ينم ماركاف يل ةرايز

 كرتاس » هلوقيف اك ةرورسغل الا ةرركادللا طورشلا ءافيتسا نود واولاو ءافلا دعب لعفلا

 « اجي رتساف زاجحلاب حلاو ٠ ميت ينبل يلزنم
 زم ل 1 ءفطاع دعب 1 0 ناب عراضلاب متي " 00200 ١

 واولاب كلذ 00 ٠ سيقا راوظالا نكل لعفلاب لوئوي الو لعفلا هبشي ال يا لعفلا ىنعم
 ةءابع نسلو دارا « فوفشلا سل نم يلا ةبحا ٠ ينيع <رقثو ةءابع سدلو » هلوق وحن

 ءافلابو ٠ سبقا ناكل أ اهتبثاف نزولا هل ماقتسا ولو اهلمع ىقباو نا فذحل ينيع رقث ناو

 هيضرا راف يا (بآرت ىلع ابارت :إ رثوا تنكام ٠ ةيضراف رراعم عقوت الو ) د

 نأ 00 لا تاع امل 50 ةاقعا اكمل يلتقويلا ) )هلوقك مش و

 الوسر لسري واباحح ارو نم وا ايحو الاهشاةملكي نارشب ناك/امو وحن واو « هلقغا

 00 0 رداصمب لوأت اهلك لاغفالا هذه ناف. ٠لسري ناوا يا

 لاسراوا اع الاو هلقعم اكياس يلتقوهأو اضراف رتعم عقوت الواو ينيع ةرثو ةءايع سدلو

 (فصو ناك ناب لعفلا لي أت يف هيلع فوطعملا م مالا ناك ناف ٠ ارح لهو ٠ ا

 بضغي بصن زي لو نا رع ' مل بابذلا د هك ا لزدنلاب اينم

 اغا 1 بضعيف ريطي يذلا لي وأت يف هنال اهنودب هيلع هفطع ةوصأ رئاطلا لع فوطعءملا



 ه8

 ءافلا دعب وسلا فم نأ لعفلا بصنل طرتشي هنا هانلق ام رهظي ( حاضيأ )
 ءاف يعسنو انلغم اك ةيببسلاو ءازجلا اهب ! دوصقمءافلا نوكت :.ا لوالا:طورش ةثالث داولاو
 مفرلاب انث دحت انيتات ام وحن اهدعب لمعفلا عفر بجو فطعلا درحم ءافلاب دصق ولف ٠ ةيببسلا

 ىعستو ضيا الغم اك عم ىنعم ةبحاصلل واولا نوكم ناو ٠ ات دحت اه انيتأت ام نعم لع
 اموحن اهدعب لعفلا عفر بتحو كيارشنلا يا فطملا درح 5 دصق ناف ةيحاصملاواو

 لعفلا عم امهنم لكع قي نا يناثلا ٠ انثد امو انيتأت ٠١ ىنعم ّلع مفرلاب اه دحتو انيتأت

 ريغ ديز وحن مسالاب وا «مركاف اًرضاح ديز سيل وحن لعفلاب وا انلثم اك ف والاب ناك
 الا تناام وحن تايثالاب لأي كيسذلا وهو ضحم ريغ يفنلا ناك ناف ٠ همك اف رضاح

 لعفلا عفر بجو هماعط الا لك أيف ماق امو ٠ ان ةدحتو انيتأت لازئامو * انك دحو انين
 ظفللا لع روصقم وه يا ضح ريغ اهيف يفلا نال واولاو ءافلا دعب روصلا هذه عيمج يف

 قيعو اع دلو (ريكك اعنتات يلاثلا يفو انثدحتف طقف اتت تنال والا ف ملا 11

 ظفلب الو لعفلا مساب بلطلا نؤكي النا ضئحلا بلطلاب دارملاو ٠ لك ًايفيماق تلال
 واولاو ءافلا دعب لعفلا عفر بجي سانلا ”مانيف ثيدحلاكبسحو كثدحاف هص وحن ربخلا

 ردصملا هيلع فطعي ىتح ريخلا| طظفأ 1 لعفلا مسا نم ردصملا كنس دنع هباوح ِف

 رابتعالا اذهمو . الر دصم ال دماوخلا نال.٠ تفرع م لعد اولاو ءافلا دعب م لوذوملا

 كلوق ف كوخاوه يذلا ربخلا دوم همركشف كرخلا دي ز له وحن يف بصنلا عنتمي

 نم دصملا دّيضت' :ناكمال ذعيح لمقلا صن هئاف همركتف راذلا يف وانغ اذا) لآ

 هلام هللا ئقزر وح عاملا اظقلب نلطلا ناك ناف + لعفلا باعم ابان هتوكل فراطلا

 كيس 0 هباوح ف عقاولا لعفلا ف نصنلا رهظالاف 0 جرفلا لاف اربص وح هلعف

 فوذحادتبم لع ايئبم راولاو ءافلا دعب لعفلا نوكبال نا ثلاثلا .. هلككالؤ نم ردصملا

 تناف يا انة دحتف انيتاتام وحن هعفر بجو فوذحم ادعبم لع امئبم اهدعب لعفلا ناك ناف

 فنرا ملعاو ٠ نورذتعي مهف يا عفرلاب نورذتعيف مهل نذي.الو هلوق وحنو اثدحت

 ناهلس ىلا ٠ حيف اقنع يريس ”قاناي » هلوقك ةغيصلاب زمالا لمشي ضحلا بلطلا
1 
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 بوصنم يقشستو كراك اهقتستنا الايا,امقتست وأ ا ترك ل ةدحاو

 كلذ لع سقو الا يناثلا يفو ىلا لوالا يف اهانعمو وا دعب اب وجو ةرمضم ناب
 بارعالا رايثغاب اماو ىنعملا رابتعاب وه امنا الاب وا ىلاب انهوا ريدقث نا ( حاضيا )

 اهدعب كوبسملا ردصملا هيلع فطعي ردصمي وا لبق يذلا لءفلا.ردقي نا يجي ظفللا يف

 لعفلا | لع لءفلا هبشي ال يذلا مسالا فطعمزاي الءل امي بوصنملا لعفلاو ةرمهضملا نا نم

 لاهستبسا ينم نكيل ::ىنلا كرداوا بعصلا < راتسالا ةلرق ىف را ذقنلا نركش هلو
 كم ا ب م اذكرو" املا كارداوا سس
 جيتحا امئاو ٠ ليبقلا اذه نم ءىجي ام عيمح كالذ لع سقو ٠ اهنم ةماقتسا وأ 0

 نيب و كشلا يف اهدعب امل ابابق ام ٌةاواسم ىضعق' ىتلا وا نيب قرفلل ليوأتلآ اذه لثم ىلا

 دال رشم الا دك اوتاكو * كلذ قامت ال اهخاع ةقلاخع يتلا كلا وا
 ينانلا.لفلا“يق 'كالا ءاقم يف ةزاتو نيلعملا يف كشلا:ماقم يف ةزات واب هلم ْنلَع عراضملا
 ل دل تاونع زدقو اراتطو ادن اكتاوعفر لوألا ىمملا نابي اودارا اذاف ٠ اهتم
 ىنمملا نايب اودارأ اذا اهدعب ام اوبصنو ٠ كششلا يف اهدعب ام لثم وا لبق ام نا ىلا عفرلا
 كلا يف اهدعب امل فلاخم وا ىلوق ام ناب بصنلا نذْويِل ميقتسي وا هنب رضال اولاقف يناثلا

 ىلا هل جيتحا ىنمملا اذه مهفيل بصنلا ىلا جيتحا الف ٠ هحجار وا عوقولا ققح هنوكل
 جيتحاو اهدعب نا راعجنا نيعتف اهصاصتخا مدعل لماعلا كلذ وأ نوكت نأ زجي ملو لماع
 لغفلاو نا مك وبسملا ردصملا هيلع فطعيل ردصمب والبق لءفلا ريدقت راعضألا اذه ميحصفل

 واولاو ءافلا دعب اب وجو ةرمضم ناب عراضملا بصني ىتم س

 تعفو دقو مب 01 ةحابصملل واولاو ةيبلس ءاملا ينك 1 كلذ 9

 أهدعب لعفلا نكي د و نيضحلا ' ناطلاو ىئللا باوج ىف لعفلاو امهنم 11

 كم ركاق يفرز وخو :اننأ دحتو وا انث دخت انيتانام لوقتف فوذحم ادتبم لع اينبم
 "001 اليفالا سراء بشل لق ري وا رقت لكل ١9 رخو« كحركلم وا
 ةمدقتاا طورشلا اهئافيتسال اب وجو ةرعم# ناب ةلثمالا هذه يف واولاو



 هذا/

 ةيئادتبا اهنوك عنتماو ةراج ىتح نوكت نا هذه ةلاخلاو نيعتف ٠ هعوقو يف كوكشم ريسل
 ءاممالا ضفخت امنا يتح نال اهسفن ىتحبال ىتح دعب ةرمضم ناب ابوصنم لعفلا ناك امناو

 ءامسالا يف لم ال لاعفالا يف لمعي امنا 5 لاعفالا يف لمملال ءايمالا يف لمع امو اهيف لمثنو ٠

 بتعتال ىتح كترز لوقتف ةيفانلا ال ريب لعفلاوىتح نيب لصفلا زوجيال ( هيبتت )

 رؤرجاو راجلاو مسقلاو يضاملا طرشلاو فرظلاب امهنيب لصفلا زاجا مهضعب نأ ىلع ٠ "يلع

 ْ ا 2 وهام س

 اقفل ماللا تع ةدرحم يو عراضملا لعفلا َلَع يك تاخداذا :ج
 رج فرح اةطيحابنال اهبفت اهيالدرمضم نابابوصتم اهيذسس لعتلا نا" ١٠١

 قادم ةز هضم ناب بوصلام لعتاف لا يا لوقتف مدقن 9 ردصمال ليلعتلل

 ماللا ىنعب رج فرح ينو اهلبق امل ببس اهدعبام نال ةيليلعت هذه يك يعسنو

 ٠ نيرمالا زاوجو راعكالا بوجوو رابظالا بوحو تالاح تدل

 ّبشعت الئاكترز وحن ةيففانلا الب نورقملا لعفلا عم ماللا دعب نا راهظا سيف

 نسل نوكلا لعف كعب لعفلا 0 اهراعكا تو ل ند لصالاو ”يلع

 فعالا تلك ديز نارامبارخ ناكنالا يا دوحجلا مال دئنع يمتو يفن

 ىمسأو كلذ ىوس ام يف لمفلا عم ىرارمالا زويو ٠ هقادصيل ورم نكيإو
 م ديفتسال تح ون يم 20

 ١ ةرهضم ناب اهدعب عراشملا هديل ا هال وضاع '

 ةمالعو ةيئانتتسالا الا وا ةيئاهتنالا ىلا اهناكم كيس حلصي ترا جا

 وا بعملا «ناهستسال) ون [شيشف نيش ىضقني امم وا لبق ام نوكي نا ىلوالا
 ةعفد ىضقني ام اهلبق ام نوكي نا ةيناثلا ةءالعو ٠ كردا نا ىلا يا( ىنملا كردا
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 درت اذاف ٠ ةنياملا الخد اىنح ترس وح :لبقتسلا 5 يف وأ ظفحت ىتح

 ًايوجو ةرمضم ناب اهدعب عراضملا بصن بجو طورشلا هذه لك ىتح
 ةيئادعباو ةفطاع عاونا ةثالث ىلع مالكلا يف يت أتو ةياغ فر ىتح اما ( حاضيا )

 اماو ةراج اما يهف عراضملا لعفلا لع تلخد اذاف انه اماو ٠ اهيلع مالكلا اشو راف
 ةدللا ةلاقعسا ناك ام وهو لبقتنملا يف وا اليقعسم اهدعب لغفلا ناك ناف ةيئادتبا
 بصنلا بجاو اهدعب لعفلاو ةيليلعتلا ىوا ىلا ىنعمي رج فرح ىتح تناك هلبق ام ىلا

 هللا رتل لوخدلا نال ةئردملا لخوا ىح ترس وجت يف الكم 5 ايوخلو ةرهاشم نان
 رورحم ردصمب لعفلا لوي و ٠ ملكتلا نام لا ةسبلاب نضام نك ناو ريسلا نامز ىلا

 اهدمبلعفلاو ءادتبان فرح ىعف لاخلا ريدقث يف وا الاح ىتح دعب لعفلا ناك ناو .٠ ىتي
 لقتسيل ةلضف نوكي نا نم هل دب ال هنا ريغ ٠ مزاجلاو بصانلا نع هدرجتل عفرلا بجاو
 اهلبق امع اًببسم نوكي ناو ٠ ةفنأتسم ةلمح راصف هنعمطقنا دقن وكيف هنودب ىتح لبقام
 اهلبق ام ىتح دعب ام قلعت مدعل يظفللا لاصتالا لاز امل هنال ىنعملا يف طبرلا لصحيل
 1 ادقشو اهيل يرتمملا لاضتالل ”اليصغ ايلبق امج يسم اهدغي لمفلا نوك اًوطراشا

 هنال هنوجري مقرب هنوجرب ال ىتح نالف ضرم لا كلذو 5 هيلع لولدملا ةياغلا
 ضرملا :نرامز ىلا رظنلاب ةياكحو ملكتلا نامز ىلا رظنلاب ةقيقح لاخلا ةدارا لمنحي

 ضيا ىنحىلإق امه ببسمو لقتسم مان ىتح لبق م الككلا نال با ةلضف وهو ٠ هل نراقملا

 نالا ةنيدملا ”لخدا ىت> ةحرابلا ترسم هلثمو ٠ ضرملا نع ببسم ءاجرلا ءافتنا نال
 لاك رم اماو ءامبق جاتحاو لخدا عفرب لاوس ىلا ”جانحا ال ىتح هنع تاأس وحنو

 ةدمح هنال امهيف لخدا بصن بجيف اهاآخدا ىتح يريسو ةبيدملا لخدأ ىتح يريس

 ناك نملك ناك ةلقخسم ةلمح لعج ولف ٠ ادعبلل !ًريبخ يناثلا يفو ناكل اربخ لوالا يف هنوكل
 نوكيال مايصلا نال بيم:بصنب سمشلا بيغتىتحموصاكلوق امبلثمو ٠ربخ الب ادعبملاو
 اباخدت قلل كرام امو ةعيدملا ”لخدت قل ترس لع كلوق اذكو ٠ نسماشلا تايم اببص
 بيس نانوكيال ريسلا يننو ريسلا نع ماهفتسالا نال امهيف ىتح دعب لعفلا بصن بجيف
 لوغللا محلا هتممزا بيس لعج ولف "كش هنالف مابغتسالا اماو رهاظف يفنلا اما لوخدلل
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 اعيش ديفي ال وا ايش هلع ثوب ال نك برضي ( هاا تاضصوم بتاكل ره 07

 ههك هفاعو هعلثبا: مامطلا طرتسا.( فاعتف ارم الو طرشستق اولح ك0
 ا تف ساي لو زادت مر نكد ] فو لك ومأ برضي

 ةراخلا ضرالا ءاضمرلاو ٠ نيعتسملا ريجتسملا ( رانلا/ ءاضمرلا نم رياك 7

 راضلا 0 قفشت ال يذلا ملاظلل برضي 5 سما ةرارح ةدش نم ةيماحلا

 ٠ هشم دفا وه ْظ ىلا

 رشلا ليقو ةرافلا ريلاو ( نيسلا) رودسلا *رحلا لبق ( ربلا نم ترها فرعي ال ) 4

 ٠ لهاجل برمضي ٠ لطابلا نم قحلا ليقو ريخخا نم

0 

 ةرهصم 9 1 ةلعساوت عراضما بصي ف ف

 ةرحضم ناب عراضملا بصتت يتلا تاودالا يف 5 0س

 نمواولاو ءافلاو وأو رجلا فورح نم ماللاو ىتح ٍقاو ةتس ' جا
 ْ اعلا وح

 ايفل لاب ولمفلاب ابصاصتخال لمتلاب لاعفالا بصاون ىلوا'“نأتناكأملا ( حآضيأ )

 ةريظم لعفلا يف لمعت نا اهتاوخا نود اهيف زاج ءامسالا بصدت يتلا ةي ردصملا ناب ينعملاو

 يو ماللاوي وا ىلا ىبعمب تح و فرج تس لع تلاد ترا رمضمو مدقت اك

 لعفلا هبشيال مما لع فطاعلاو ةيحاصملا واوو باوحلا ءافو الإ وا 4 ىعكب وأو تاراجلا

 0 1 نش ل

 نوكت نا ذنيح اهيف بلاغلاو ةراج نوكت نا اهيف طرتشيف ىتح 0 3
 ىتح مص وحن نا ىلا ىنءمب ةياغلل وأ ٠ ةنيدملا لخدا ىتح ترس وحن 53 ىنعب ليلعتلل

 سرا و للعتسم نوكي نااهدمب مقارلا لسملا ف طربكلاو ” نشل



 نا

 ٠ ءافولاو دهعلا ىلع مقن "نآمالا كيمردي درا ال ٠ هب كتالغو اه لكاجتا "نأ هلل لب
 دييفتسا' يل نكانلللا ؛ ينقث نأكما نذا يدبع تظفح ٠ دادولا كل صلخا نذاانا
 دبيفتست يك لعت ٠ كيخا عم رفاست نذا كنا ١ كلام كعفني سيل نأ :ملعت اما :كلنم
 « دحاهيلا ىنقبسإ مام للا بند هم لضحا نا ديرا ٠ كبحا نذاف م ديفتو

 00 "اديب رجا لماو رعرا : ناحا الكل تكس ملص مهني ب تركي نأ 0
 : لات >مظعاب اوس نالت داع اباد | اوملع + ناجل لاقي كلا
 ٠ اتبم نوكب نااماو برعم نوكي نا اما عراضملا ٠ ينحت هللاو نذأ يريخ يف يعست
 *ةئيَذَلأ ىلا اًدغ بهذت نا انعلع ”كماكا نذأ قترز 4 ضاختل نذا ميظعلا هللاو

 :اذكمايف راخ و التت بسادت ةلملت ىلا اا نيب ةناوق ملا لاغمالا كل لطم لكلا غم

 . ممرضاح امل * لوقتف :رمالا كابترا ف برضو لثم وهو ( لبانلاب لباخلا طاتخا )

 ٍلباحلا طلثخاو ةاحالا بهاذم مهنود تدس رداصلاو دراولا قي رط مهيلع عطقو ودعلا

 يحو ةلابلا بحاص لباحلا ىنعمو ٠ ةلج لكم لكل غي صن لاونملا اذه ىلعو ٠ لبادلاب

 ريسفتب انعبلا مر لك قدت ميقن حلو * مهبلا مدربا بجاص ليانلا دقو دي لا
 رضي” نمو هب داري امو هلئافلا

 قيقد نم معانلا قيو.لاو ٠ ظلخ حدج ( هريغ قب وش نم ”نيوج ”حادج ١)
 ٠ سابلا لامي دوحيليخبلل برضي لثملا اذهو ٠ لجر مسا ني وجو ٠ نيجطلا يا ةطنحلا

 نحطلاو ٠ ٠ نحطلا رحخ يهو ىحرلا ثوص ةعوببملا( انجط ىراالو ةعجعد>ب مهما ) 1

 حني الو دعب ليخبالو مقوي الو دعوي نابل برضي وهو ٠ نيحطلا يا قيقدلا 5 0

 ١ هساز دش املكو اهريغو ةب رقلا طابر ءاكولا (ءاكرولا دشب ءاعولايف ام ظفحإ )
 ٠ مزحلاب رمالا ذخا ىلع ثدلل برذي وهو ٠ ءاكو وه هوحنو ءاعو نم

 ,طقاتفابعمست سفن قطانلا خنمتطقس ةلك لكل يا ( رةطقال ةطقاس لكل )
 ٠ ناسللا ظفح يف برضي 0 ٠

 سوقلاب عزن نمةرملا ةعزنلاو ٠ هلهاىلا قملا عجر يا (ةعْكلا ىلا ”مهسسلا داع)
 ٠ اهرتثو بذج يا اهدم
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 اهعوقو نيعت دق نوكب ذئنيحو هكح يف وهف ربما ىلع اقوطعم نوكي نذا دعب ام نال
 يف يف ارشح نكت مل نا اهنال اًقاطم دوجا اهذراغلا نكل ٠ لمعلا يف امل ظح الف اًوشح
 سايقلا وهو اهطورش ءافيتسا عم اهءاغلا برعلا ضعب نع هي وبيس ىكحو ٠وشحلا ةروص
 ىلع اهمدقن زاوج يف اهلثم اهنال نظ لع المح نورثكألا ابامعا امناو ٠ ةصتخم ريغ اهنال
 لاخلا ينعم يف اهلقنابنال سيل لعام تلمح 15 اهيئزج نيب اهطسوثو اهنع اهرخأتو ةلملا

 ْ يك يح وهام و

 ك روزا يل تّج لوقتف اهلمع في طرش كلذ لكو ًاريدقل ولو ةيليلعتلا رجلا

 اهنافكت الف ناتيفانلا الو ام اهقحلثو ٠ كترابزا تئج ريدقتلاو يب كروزا بصنب

 كلهم اليك ضيا هلوقكو ”رفغي بصنب موبا كل رفخي ايكل ىلاعت هلوقك لمعلا نع
 ٠ كلهي بصنب ٠ هب نموي نم لك

 ماللا ىنعمي رج فرح نوكتو.انه ةدوصقلا قو.ةيردصم نكت ل نا ( حاضيا )

 ا! ماو كبار 6 اقع عراضملا بصدتف ةي ردصملا اماف ٠ اهيلع مالكلا ينأسو

 عنتم و ةيردصم اوك نيعتي ذئنيح هنال اريدقت وا اظفل ةيلياعتلا رجلا مالب نرتقث نا

 زاجظفللا يف ماللانم تورجت ناف ٠ هلثم ىلع لخدي ال رجلا فرح نال رج فرح اهنوك'

 اهسفن ماللا دعب اهب بصني 3 ةرمضمنأب بوصتم اهددب لعفلاو ءاللاى يي رجقرش
 ٠ انام تحيبصا سائلا لكأ تلاقف » هلوقك ةرورضلا يف هذه ي دعب نأ روبط َلِبِلَدِب

 ةيلوصوملا فرحالا نم يه ةروكذملا ةيردصملا يو ٠ «اعدختو *رغت نا ايك كناسل
 هجم ووهل

 نيراق
 ةيردصملا يك من ةلماعلا نم ةاغاملا نذا ُث ةففخلا نم عراضلل ةبصانلا نازيم 8

 ٠ اهنم لك دعب هقحتسإ امم عراضملا لعفلا كرحو ةراجلا نم
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 ادغ لاق نم لوقث نا اهلاغم ام لعفلا كلذ هكا * هبصنت يذلا

 انا لل طورسلا هتانسال نذأب كلل كسي كك نذل كروزا

 ربتعتو بصنت مل ةردصم ريغ تناك ناف يا ةردصم نوكت نا ادلوق ( حاضيا )

 اا ارش يق 5 ايلبق ا ريغ اهدعنا نوكي نا اهادعا نوص ثالثا يف ةردشمريغ

 كرال دحاو لؤمعم لع نالماع دراوتي الئل اهدعب لعفلا عفرو اهواغلا بأ كاروزا

 هذه ةلاخلاو نذا هتبصن ولف هل لومعم وهف ابلبق يذلا اذعبلل ربخ مقاو اهدعب لعفلا

 فنرا وحن يف اكاهلبق طرشل اًباوج نوت نا ةيناثلا ٠ عونمم اذهو نالومعم هيلع دراوت
 صلخت نذا ليجنالاو وحن اهلبق مسفل اباوج وكت نا ةثلاغلا ٠ عفرلاب كمر كا نذاينترز
 عفرب « !بًأيقأ ال نذا اهنم يننكماو -اهلثمب زيزعلا دبع يلداج نا » هلوق هنمو مفرلاب
 اهني لضفلا زوجي ال يا عنلا لعفلاب ةلصعم نوكت نا انلوقو ٠ يل داج نأل هللا يا اهليقا
 اهنيب لصفلا اوزاجا مهنا ريغ ٠ هيلا لصافلا يطخم ىلع ىوقث ال اهغعضل اهنال ءيشب هئيبو

 لوقتف اهلصفب دعي لف تالومعملاو لماوعلا نيب اهضارتعا ةرثكك ةيفانلا الب لعفلا نيبو

 رفغتغيف ديكأتلل هب ىنكوي دئاز هنال اضيا مسقلابو 00 نصنب ادغااوهذي النذل

 بصنب « تديشملا لبق نم لفطلا بيشت ٠ برحب مهي مرن هللاو نذا » هلوق هنموهب لصفلا
 كبحا لاق نا كلوقك لاهل ناك ولف يا البقتسم لمفلا نوكي نا انلوقو ٠ مهيمرن

 يذلا ليفلا نال اهدعب عراضملا مفر بجوو نذا تلمها اقداص كتظاوا كقدصا نذا

 لماوع هيف لمعت الف ءامسالاك دوجولا يف (عيِقَح هل نال اًعوفرم الا نوكي ال لاملا ىنعو

 ناكو بارعالا نم هل لحم ال ام لع فوطعمو فطاع نيب نذا تطسوت ناف ٠ لاعفالا
 كيلا نسحا نذاف وانذاوينروزي ديز ون املامعاو اهئاغلا زاج ءافلا وا واولا وه فاعلا

 ةلخلا «كرألا ةلفعتسم :ةلجج تفطاعلا دعب ام نا نابععاب لثملا ف نسا بست

 نا لبق ام: لع ادمعمم نوكي الف ةيئادعبا اهنال بارعالا نم امل لحم ال ابلبق ةيعمالا
 مامت نم فطاعلا دعب ام :را راتعاب اغيا هعفر زوجيو ٠ لمعتف ةردصم نركت لكسب

 00د يلادل اوشح تعفو فق نوكتف ضعبب هاا شعب طبر دق هنال القات

 مفرلا نيعت ٍنروزي دي زكلوق نم ينروزي ةلمح ىلع يا اهنم ةيلعفلا ةلمجلا لع فطعلا لعج

© 
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 ةكأ

 ةصأن ةيردصم سارا لعح لع توكل بصق هنت توكل 0 ناس
 امناو ٠ لقالا وهو نيقيلا ةازنم نظلل الي زنت ةففخم ابلعج لعهعفرب و رثكالا وهو عراضلل
 عملعلاو ءاجرلا ماقميف نا اولمعتسا مهنال نظلا لاعفا دعب عراضلل ةبصانلانا عوقو حص
 فنرانيب ؛يشب لصفلا زوجي الو ٠ اهل ةحلاص لاعفالا كلت تناكف اهدعب ام لوص> يف
 06 ال نا ديرا ون ةيفانلا.الب امهنيب لصفلا اوحابا ما الا هبصنت يذلا لعفلاو

 عراضملا عفريف ةيردصملا ام ىلع اهل المح هذه نا لامها زحي نم برعلا نمو ٠ بصنلاب

 ٠ هلوق هنمو اهدعب
 4 ابق ورع يقوم دعب ياظع يورث ٠ .ةمرث بنج ىلا ينفداف ”تماذا»
 «ابقوذا ال نا سام اذا فاخا ٠ يتناف ةالفلا هي ينفدت الو»
 ضارغال .ةدئاز نأ درتو ٠ ةليقثلا نم ةففخم انه اهنا ليقو نا لامهاو اهقوذا عفرب

 ىنعماهيف ةلبج اهقبست ثيج كالذو ةرسفم درتو ٠ اهيلم فقتس عضاوم اهو ةلمبم نوكتف
 اهنال. ةيردص. نا ىتعحو ٠ كلفلا عصا فرا هيلا انيحواف وحن هفورح نود لوقلا
 يا.لعتا نا دي را كلوقف رم اي ةيلوصوملا فورخحلا نم و ردصمب اهدعب ام عم كببسلا
 يا قرغي نا كشوا كالوقو مريخ كموص ياكل ”ريخ اوموصت نا كلوقو معتلا دب 1
 ٠ البقع ريصي اهدعب لعفلا نال ةيلابقتسا ىمستو ٠ ارج لهو قرفلافلشرا

 نأ مح وهام س
 هبصني و لابقتسالل هصلخيو عراضلاب صتخمي ىن فرح نا ج

 الم قاكوت الو وجا بهذي ناو ورم مودي نا 0 مسالا 9 مب

 نذا «ح وهام سس

 ودقم طرشل :اباود ؛ةدعقاو ةلمججب صلخي اوج فرح, نرد ١

 نوكت نا ١ طورش ةثالثب عراضملا بصنت نا ابكحو روك ذم نوكي دقو
 لعفلاب ةلصتم نوكت نا ” اهب باجي يذلا باوجلا ردص ةعقاو يا .ةردصم
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 ةىد

 ٠ مسالا عقوم هعوقول ال مزاجلاو بصانلا نع هدرجتل عوفرم هنا ”موقي دي ز وحن مزاجلاو
 لمعتسي دقو ضيا لابقتسالا لمن# دق هنكل لاهل عوضوم وه امنا عراضملا نا ٍلعاو
 . امج هدر دع نوكي امنا كلذ لكو ٠ تيمي ويجي هللا و ةثالغلا ةنمزالا لمعجيف ماودلل

 هنافبرضي مل وحن ملكة ادا وا ٠اّيح ثعبا موي و توما موي وحن يف اك انعم اًنامز يضغقي

 نأو ٠ لاحلل اهبعم نيعثي هناف بهذي سبل وحن سيلو ٠ يضاملا ىلا ابعم فرصتي
 00000 نول دكر“ اماو اذه ن0 لا علما اسافر سبي هتاف شاني كرك
 لوقتف هبصاون نايب يف غرشن انهو ٠ هب ًاصاخ الصف

 عراضملا بصاون ًامسق ©  س

 هدعب ةرمضم نا ةطساوب ةيصني مسق و ةسفنب ةبصني مدق ناهس

 اهسفنب هبصنت يتلا لماوعلا شك

 هب صاخ مكح اهنم لكلو 5 نذاو ناو 'نأ قو ظقف ةعبرا
 ل كح وه م

 ” ١1 الو ةليقنلا نأ نم ةففنع ريغ ةيردصم "نأ ك ناك اذإ هناوه

 بجو نظلاو نيبقيلا لع ةلادلا لاعفالا ريغ نم اهيف لماعلا ناكو ةرسفم الو

 كشوا وحنو ؟] ريخ اردوستا ىف نا ركنا لعتا نادي راوحن اهب عراضملا بصن

 ْ كلذ لع سقو ٠ قرغي نا سرطب
 هراو' مدقنام ابكت. ةليقثلا نم ةففنع ريغ ةبردصم درت ”نأ نا معا ( حاضيا )

 نا دعب مقو ناف ٠مدقث اي ناشلا ريم ذئنيح اهمسا ن ركب روانلا لع ملف يدم

 هبصن زوجي الو هعفر بجو نيقيلا ىلع ةلادلا لامفالا نم اهيفلماعلا ناكو عراضملعف

 عقن ال عراضلل ةبصانلا نا نال ابوجو موقي عفرب ديز ”موقي نا تلم وحن يف م ةتبلا
 يكمل اهمال لقتل .فزرا نم ةفتع امناب اهيلع كيف اهل حلصت ال اهمال خيقلا لابفا دس
 هي حصو نارمالا اهيف زاج نظلا لاعفانم اهيف لماعلا ناك ناف ٠ نيقيلا لاعفا اهبسانتف

 اوكرتي نأ سانلا بسحأ وحن زثكآلا وه بصنلا نا الا عفرلاو بصنلا اهدعب خراضملا

 ا( مل ©
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 ة6وهب

 ٠ حفظات٠ ٠ نورضاح كتوخا ٠ ٠ ٠ مث نورفاسمّتنا ٠ ٠ ٠ نودي زلا ٠ دي ز ٠ سلجم ينعمج

 يدعت دي ز ٠ كوخ١٠٠٠ ينيب لاملا٠ مرشاع نم ٠.٠ ٠ دهعلا نوظفحي ٠ ةلوثمالا كقيفر
 ..كوخا٠٠٠ كيلعتدتع *«اهتاي راج 5-0 ترضح يرد 0 ...٠ اعل

 اعيد يشي و تهاذ ديز ' حربملا قوشلا نم كيلا يلام لع 00 نأ

 يي ذاضو وبللاو :تفصقلا يفريناندلا لذبت تن عنا ل يي يلععي و يي و تمي

 ٠ ممر دوم يوذ نولصي و اوطحت نيذلا احا ٠ ٠ مهلصاوم اناو باص الا يناصاوي «ريقفلا

 4 بطاخو رعشلا دعت لجرب ترره*٠ ٠ ءاقللا يف لهالا تيم تديحاف مال لا ؟يلا ثععبت 3 كنا

 عا ةرايعب اهانعم حرشا م اهبر م © ةيلاتلاتايبالابي رخل 17

 « اولوز اولا امل ةكم نطبب مهلئاق لاق شير ق” نم رةينف يف »
 « ”لي زاعم ”ليمر الو ءاقللا دع 211 الو ”ساكت ال از اهن:اؤلاز»

 « *لييارس اجلا يف دواد جسن نم ”مهُوبل ”لاطبأ نينارعلا يش »

 لصف

 هئم برعا يذلا نا لعفلا نم ٍثرعا ام لصف يف باتكلا لوا يف مدقت « هينثأث »

 المح برعااامنا هناو ثانالا نون نعو هنأ ةرشانملا نيكولا نون نع يراعلا عراضملا وهما

 هبارعا عاونا ناو اهباشم يا اعراضم ىعمكلذلو ىنعملاو ظفللا يف هلءهتهباشا مسالا ىلع هل
 اهعجارف ةيعرف تامالعو. ةيلضا تامالع عاونالا هذه نم لكأ ناو.مزجو بضصنو عفر

 نوكي نا نم اموزخموا اب وصتم نكي لنا هل دبال برعملا:عراضملا نا.لوفنانهو ٠ كانه
 امنا ليقؤ نيي.رصبلا لؤوق وهو مسالا عقوم هعوقو وه امنا ليقف هعفار يف فلتخلاو اعوفرم

 بح لوقتف ٠ ةاحنلا روهمح هيلعو. نييفوكلا لوق وهو :مزاجلاو .بصانلا نم هدرجت وه
 بضاعلا نم درع دقو ثانالا نون هبت اصتاءالو بيكون وه شان ' عراضم لك بارعا
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 "دا ليببب نع ندوسي ور ادرك نينار دوغو هديقت قيعسالا ةلجلا نال ثوغلا

 ددحتلا دضقل ةبوضام يو اورفك ةلمج ىلع ةيعراضم يو نرودصي و. ةلبج بفطع
 ةدفرعم كالذب.دادز؟ و .ةاجنلا دنع روهشملا وهو كالذ ديفت ةيعراضملا ةيلعفلا نال

 520 طرشبو هزلي يبسألا لوي قلما ثفطع زوجي هلا اشيا ٍلعاو ٠ نايبلا لع يف

 ءالا فطع اماو ٠ هوبا,ففي.رشو يأ في رش هوباو مر لجربب ترم وع هب لوأت

 فوطعملا نوكيف هيلع فوطعملا يف ىهاظ ريغ بارعالا نال هوركف ةلجلا َلَع ذرفملا
 ْش لاهعتسالا يف ردان وه كللذلو عوبتم الب عباتلاك

 يف هل فدارب قكويف هيلع .فوطمملا. ىنع». ريسفت درحل فطعلا دري دق ( هيبنن )

 د قتلا" يف وهنشا' ف وطتمملا .ثوكي كا طنرشخب *كالذو.هلء |[ يتمت هيلع يفطمي ول ىجعملا
 يفو ٠ اهبيطو هايملا درب ههجو . لع » هلؤق:هنمو ريسفتلا فطع هل لاقي.و هياع فوطعملا

 اهنم رهشا هنال اه ا ريسفت اهيلع ةفطع ةبيغضلا وه دقحلا:ناف « دقحلاو ةنيغضلا ران هبلق

 ةفطع' نم داري ام فالخي زيسفتلا درب لب كي رشتلا هفطع نم دارملا سيلو ىنعملا يف

 مدقل ام يف تيأر امك هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب ةرياالا يمذتقي هنافبكي رشتلا

 -600وههلب

 نيرا

 .طقف ظفللا ايف نيكرتشملا لعو ىنمملاو ظفللاب يف نيكرتشملا نيفطاعتملا َلَع لد 455
 فوطمملا لع هسفن لماعلا طلت نكما امنيبزو:امهريغو.ريكتو في رعت نم املاوجا كّداو
 ٠ هسفنب فوطعملا َلَع هطلت نكمي مل امو

 نالوسرلا لصو+. لجرو ديز ءاج ٠ كتوخاو ملا اورفاس ٠. كوخا ال كوبا بهذ
 ١ -..نسما لوا < :رهو تيضم +: .دلاخو ةآرما ءاح ٠ تناو بفسوي عم ٠ ٠ كوخاو

 ةزم. تفطق ٠ ددهو لاجرلا .ءاج ٠ .ةيللا كجوزو تنا نكسا ٠ هام لب رملا برشت

 ٠ سواردناو ان وب و سرطب عوسل ذخا ٠ اناو كوخا رفاس ٠ راهزالاو

 تملعت ام بسحي .غرافلا عضوملا يف رئامغلا لع فطعا 1

 «.انءاقفر .٠٠٠ كوبا انمركا .٠ تورريب ىلا ةيئايفاوت يكل كوخا ٠٠١ كيلإ تيتك
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 هس رهاظ ريغ بارعالا نال لمفلا لع مسالا فطع "لق امناو ٠ رورجلا بضعل ,ئاث

 كلذ لثم يق مالا كذ نم ضرغلاو٠ م وبم الب عباتك هدعب فوطعملا نوكيفذيل فوت

 نايبلا لع يف كلذ فرعتس اك ددحتلا :دافا لعفلا نم ضرغلاو رارمتسالا ةدافا
 ' نيتامجلا نيب فطعلا عقي له ص

 نيتي ربخ اما انوكت نا يا ةيئاشنالاو ةيربخلايف امهفافتا طرشب معن ج

 بلالأاغمو دعاق ورمعو مئاق دي زو ورمت بهذو ديز ءاج نيعيربخلالاغمث نيتيئاشنا وا

 روبملا وهو كلذ ىلع سقو ٠ اوفرسن الو اوب رشاو اولك هلوق نيتيئاشنالا
 ٠ءاشنالا وه امو ريخلا وهام فرعتس ةيئاشنالاو ةي ربخلا يفاوق « حاضيأ »

 ضرعلا وا ينمشلا واماهفتسالا وايبهنلاوا رمالا ةروصب اهن وك ةيئاشنالاةمالع نا انهلعاو

 نم لكف هيلعو ٠ يربخ وهف كلذ ادع امو مذلاو حدملا ءاشناوا ءادبلا وا ضيشلا وأ

 هلوقاماو ركذ امم اهولخل ةي ربخ دعاق ورمتو مئاق دي زيتامجو ورم بهذو دي ز ءاج يتامح
 ةئلاغلاو مالا ةروصب ةيناثااو ىلوالا نال ةيئاشنا ةلمح اهنملكف اوفرست الو اوب رشاو اولك
 ءيش درو ناف كسلا الف ةيئاشنا ةلمح ىلع ةي ربخ ةلمح فطع زوجي الو يهنلا ةروصب

 ناسحلاكيقامل "كو ٠ رماع نبا راد ددع ًالازغ يغانت» هلوقك لب وأت لع وهفكلذ نم
 نا هلوق رهاظف ٠ نوكرشت امم ءيرب فا اودبشاو هللا دبشأ ينا لاق هلوةوحنو 4 ردمتاب

 1 لاخ عراضم هنال ريخ وهو يغانت ىلع فوطعم رما لمف هنوكل ٠ اننا هو لكك

 ربما لع ءاشنالا فطع نوكي الف_غان يا رمالا ىنعمم هليوأت َلَع هنكل ءاشنالا ةمالع .
 لع هفطع مثويف ءاشنا وهو رما لمف هنا هرعاظف اودهشاو هلوق اذكو ءاشنا لع ءاشنا لب
 لب ريخلا َلَع ءاشنالا فطع نوكي الف كدبشأو ىنعمب يا ربمعاب هلي وأت لع هنكل ربما ٠

 ةيلعفلاو ةيعسالا يف اهبسانت اههضعب ىلع لما فطع يف نسحتتسي هنأ ٍلعاو ٠ ربخ يلع ربخ ٠
 ةبسادتم ةروصب ناذالا لع مالكلا لخديإ ةيعراضملاو ةيوضاملايف امهبسانت نيتيلعفلا يفو

 اذا لب جاو سيل كاذ نا ىلن روصلا نيابتم مالك عاّتسا نع وبنت ناذالا نال ةليمح '

 هثلانوعداخي هلوقك كلل اليصلاههنبي فلؤح ىدجفلاو|توبثلا دارك 0

 دصقل ةيلعفلا .ثوعداخي ةلمح لع ةيعسا ثو مهعداخ وهو ةلمج فطعف مبعداخ وهو
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 رمضا اك راجلا رامضشا ذوذش لع لومحم هلثمو كلذ نا ّلع ٠ كب نم فاكلا ىلع افطع

 الا نالف ينبب ررما مهلوقكو ٠ ةرث ءادوس الو ةمحن ءاضيب لك ام وحن رخا عضاوم يف
 رورجلا ريما دكأ ذا ليقو ٠ كلذ وحنو كبوث تيرتشا مرد كي وحنو حلاطف_حلاص
 هب تررم وحن اوزاجاو ٠ ردي زو تنا كب. تررم وحن راجلا ةداعا نودب هيلع فطعلا زاج
 ٠ ديزو م ملك مهب تررمو .ديزو هرسفن

 لعف ىلع لعف فطعي له س

 ٠ تيعيوجرخو بضغلوقتف|مهنيب ةبسانملا نامزلا يف امهقفاوت طرشب معن جا

 ناف 9 ضاهر لهم الو لبقم سم ىلع ٍضام فاطعي الف . بهذاف مو يحيو

 باح ريغتف حابرلا لسرا يذلا لاو هلوقيف ؟ زاج ضرغل نامزلا نود لخفالا يف افلتخا

 تي عوقولا ققحتو لوالا يف ددجتلا ةداراوهو .ضرفغل ظفللا يف امهني
 ٠ ةينايبلا ضارغالا نم كلذو يناثلا

 ل ِس

 ىلا اوري موا نا 1 ف ليو مسالا را كم 00 ظ

 اكياس بت اي ) ةلوق يناثلا نمو ٠ تافاص ىلع نضبقي فطعب نذبقيو تاق اص ريطلا

 دصقي لع رئاج فطعب ( نجت ايفون يف داعشي رتب بضعب

 ايدعا ليوأت 0 لعفلا هبشي ام نوكي نان مس الا ُُق طرةشا امنا « حاضبا »

 لما زوجي ندبقي وتافاص ريطلا 4 اوري ا بو اكن ةقباطلل مما

 0 نضبق قباطتل نففصطيب تافاص ليوأت زوو تافاص قباطتل تاضباقب نضبقي عض

 دصقي و ٠ دصقي قباطيل روحيب رئاجلي وأت هيف زوحيف ٠ رئاجو اهقوسايف دصقي هلوق يف

 تعن رج لحم يف هيلع فوطعملا دصقي نال ؟رورحم رئاج ناكامناو رئاج قباطيل دصاقب
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 رغلا نمو « الانيل هل ”باو نكي ملام ٠ هيار.ةهافس نم لطيخالا اجرو » ةلوق رعشلا نف

 رختسملا ريمضلا . ىلع افطع مدعلا عفرب ”ءدعلاو .ءاوس لجرب. ترر» هي وببس. هلكشي ام

 ريغ مسالا ففطع ماهبا نم هيف امل سايبقلا يف فيعض مالكلا يف ليلق هنكل ٠ ءاوس يف
 هياع ففطعلا .نسحي الف هلءاع.نم ءزجلاك لصنملا ريمضلا نالو لعفلا. ىلع .لمفلاب هيبشلا

 نال لصفنملا نيمضلاب لصفلا نختم" اذلو ةملكلا ءزج لع فطعلاكن وكي هنال ايرص

 ظ ٠ فوطعملا نم هبرقل هيلع هنآك ذئايح نوكي فطعلا

 بوصتنملا ريمضلا لع فطعلا كح فيك

 نم لزني الو رتتسي ال هنال- لصف ريغ.نم هيلع فطعلا نسحي هنا 3

 ٠ بدالا سلاحم كاياو ىنتعجو:أ ديزو كتيار لوقتف ءدرللا ةلزنم لغفلا

 رورحلا ريمضلا ىلَع فطعلا كح فيك ىف

 عم امماوا ناك افرح راجلا ةداءا بجو رورجلا ريمضلا ىلع فطع اذا ج

 سايقلا يف زوج الو كيخا ريغو يريغ 'يجي ملو ددزبو كب تررم لوقتف فوطعملا

 ٠ راجلا ةداعا نود رجلاب كيخاو يريغ 'يحي ملو ردب زوكب تررم لاقي نا
 بهذم وه امنا رورحلا ريمضلا لع فوطعملا عم راجلا ةداعا بوجو نا « حاضبا »

 رورجلا ريمضلا ىلع ففطعي نا سايقلا يف مي مل امناو حيحصلا وهو نيب رصبلا روهمح

 دحاو فرح ىلَد رورجملا ريمضلا نا لالا ني رمال بهذملا اذه َلَعراجلا ةداعا نودب

 ني.ازلعلا' ط فطنلا نوعين اللا نيلع كقطتلا نيج ةلظيلاهظقاعللا نيس اس

 ىلع عمتجا اذاف دحاو  يثك رورجملاو راجلاو هاك صتم لصتملا ريمضلا نا يناثااو
 راجلارا 5 بجوو زجي ]ف ةملكلا :ضعب ىلع ف طعلا هيلع فطعلا هبشا نالاضتا.ريمضلا

 لع فطعلا زاوج مهضعبل اعبت ةيفلالا يف راتخاف كلام نبا.اماو .«لعفراعضاب نضنلا وا

 ركنلا نف ارثثو امظن عامسلا يف. هدورو ىلع اداعاراجلا ةداعا نودب ..روكذملا ريمضلا
 مظنلا نمو هب نمءاحلا لع افظع“ ماحرالا رب ماحرالاو.هب نولئاست يذلا هللا اوقثاو.هلوق

 مايالا رجب « بج نم مايالاو كب اف بهذاف ٠ ادمعشتو انوحهت.تب.رق مويلاف ».ةلوق
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 بيترتلا مزاتسي ففطملا فرح .ناك ناف تافوطعملا ترركيااذا َج

 الكف الاو هلبق (. لع ًافوطعم ابنه دحاو لك ناكر كب م ورم م دي ذ ءاج وحن
 ْ دلاخو ركبو ورمتو دي ز ءاجوحن لوالا ىلع ةفوطعم

 هماكحاو ةلاوجا عيمج يف هيلع فوطعملا قباطي نا فوطعملا لع بجي له س
 ةيعألا نيفطاعتملا نيب ٠ ةقباطملا مزاتسيال .لاح ل فطعأا نا 3

 ركذلا لع ثنوملا ففطعيف اهني فلاختلا زوق هريغ يف اماو طقف.بارعالا

 وحن  ةفرعما ىلع م لخرو دارا ءاج وحن كما 1 أولجر ءاج وحن

 ديز| وجن رهاظلا ىلع رعصملاو دي زو لجر رابع نكشلالو لحرد دير

 دي ز ءاج وحن درخملا لم عمإساو ىنثملاو نافلءذ دي زو انا وحن نكمل ناقفتم تناو

 دي زو لاجرلا وا نالجرلا ءاج وحن سكعلاب و .لاجرلا وا نالجرلاو

 فاطعلا يف لصفنملا ريمضلا كح فيك س

 لوقتف ”رطرش ريغ :نم هيلع فلععلاو هفطع زاوج يف رهاظلا ى 0
 | نينزو كايا تيار امناو ياياؤ:|دلاخ الا حضن: الو نامقمكوباو اناو نارفاسم تناو كوخا

 ففطعلا يف :عوفرملا لصتملاو رتقسملا نيمضلا 9 نقلا

 لصفلا عم الا امنماع تفطعلا نسحي ال هنا وهو مكملا يف نايمه ج

 متن|لاوموقن وحنا هلم :تفواعملا- ادككوم لصفنملا ريمضلاب نوك نا هيف بلايلاو
 هريغ وأ' لوعفمب امني لصفي كلقو ٠ اهوخاو ي تءاج دنه وحنو متوخاو

 هلوقك ةيفانلا الب لصفلاب ىنتكا ابرو ٠ مهئابآ نم حاص نمو اهنولخدي وحن
 2٠ انؤأبآ الو اكرشا امو

 رانلاو رمشلا لصف يغب عوفرملا لصتملاو رتتسملا ريمضلا لت فطعي دق « هيبنت »



0 

 هوو

 و بارعالا يف اديز كراش دق لوالا لذملا يف اًرمع نا ىتخيال ( حاضيا )

 هكراش دقتف يناثلا لثملا يف اماو ٠ ةي ونعملا ةكراشملا مو يجملا كح يفو ةيظفنلا ةكراشملا
 انلوقو هدع يننم هنال يبجملا كح قا ملا يف هكراشب ملو بارعالا وهو طقف ظفللا يف

 ىرث 5 فطعلا ف رحةطساوب تمت دق امهنيب ةكراشملا هذه نا يا فطعلا فرح ةطساوب

 نا حصيف فوطعملا ىلع هسفنب لماعلا طلست ناكما فطعلا يف طرتشي ال ( هيبنت )

 اناو دي ز ماق لاقي نا حصيف هسفنب فوطعملا لع هطلست ناكما الو ديزو تنا ف لاقي

 رءالا لعف نال دي ز م لاقي ال ذا نيفوطعملا نم الكل ماعلا رشابب نا حمصي ال ناك ناو
 عضاوم يف الا لاصتالا ناكما عم لاصفنالا زوجي ال ذا انا ماق لاقي الو [رهاظ عفري ال

 ةرشابم ةحص مدع عم ركذ ام لَع فطعلا زاجامناو ٠ ريمضلا باب يف اهركذ مدقث دق
 اهتاعوبتم يف رفتغب ال ام عباوتلا يف رفتغي هنال نيفوطعملا نم لككل لماعلا

 , ٠ فطعلا فورح < س

 مأو الو كلو لبووأو ىتحو متو ءافلاو واولا يثو ةعسن 2

 فطعلا فرح بوني ءيش يأ نع س
 ديز ءاج كلوقك ف وطعام عم هيلع فوطعملا لماع راركت نع بوني . ج

 ٠ ورمع مم ءاج لعف راركت نع تبان دق واولا ناف ورمعو

 نيلماع نع فطعلا فرح بوني نأ حصي له س

 كمالغ اًبراضناكو حن امهيلومعم ىلع هب فطع اذاف ٠ حصب الالك  ج

 ا ف طتلا ورمت كاخاو ديز

 براضو ناك ماقم مايقلا َلَع ىوقث ال واولا نال اًبيعم فطعلا ناكامنا ( حاضيا )

 ناك ءاوس راجلا مدقث عم فطعلا زاج اراجنيلماعلا,دحا ناك ناف ٠ روبخلا هدم رشإ |

 ا سالو هنت ةاضيب لك أم ملوقك ًامماوا ورمع ةسبنكلاو دي رادلا يف رات
 ا رويجتملا لل 1

 تافوطعملا تروكت اذا محلا فيك س



 م6

 ٠ ةكحلا مالكس انلا عفن نم سانلا ريخ ٠ نينبو لام دما نوملعت ا دما .٠ اره نم

 رمضملالدبو سكملابو رمفملانم رهاظلا دب وليصفتلا لدب لَعلد ؟4؟

 يلب ام يف رمضملا نم
 : مادالاو نحب يتدعوا ٠ كايا كتمركا ٠ ىنلاّتسا.كجابتبا. كنأك

 تف ىتمتنا كتيأر ٠.نادبالا لو نايدالا لع نال معلا ٠مسانملا ةتشش لجرف يلجر
 '1 ١ قسوياو ,رياعو رطم ونا -.هنود ةشيي دوسا نم بلطنا م موقا اراه وأ البل نا

 هب تررم ٠ انؤابسو اند ءامسلا ادغلب ٠ وه هب ترره . ميقس ما حصا تحلصا

 اذه.نم ٠ مليا «مركا . متاح ءاملاب نضل هدوجلع ٠ اماح سانلا يف ناول ةلاح ىلع : دلاخ
 ْ انل لقف حيسملا ثنا تك ن٠ هيلع ري ريغ ناو ءانيخ نل تادف امم: كزيخا ما كوبأ

 ىليام برعا 24*

 ( متاح ءاملاب نضل هدوج لع اما موقلا يف ناول ةلاحأ لع )
 اا ار رام مرت امان ناب هنا رع كرار
 الا ا كناقلر نع ةناياب ناممالل هلكت ةلاسرلا نه عكا

 بمحلا رهاظم هيف ىلجت ديعس موي ٠ ٠٠ لثم يف ين اوخا نع بونا ناب انا ديعس يديس
 ٠ ٠كليمح ظفحيل هتقاطيفام لذبي انم لك .٠٠ ءافولا نع نوزجاع نحن ٠٠٠ مارتحالاو
 * . ..اندادو ركذ ظفحت نا هانت ام لج ٠٠٠ كتعمبب ةسردملا هيلا تلصوام ىنذيال

 كيلعديعي نا هللا لأسن ٠٠١ انينابهت صلخاو انمارّحافطاوع لوبقب يالوماي مركت
 . همرك و ىلاعت هنمم ٠ ٠ ءانهلاو دغرلا يلاحمب اًفوفحم تحربال ٠ . ٠ ديعلا اذه
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 وسلا فطع ف

 ظفلل ١يىف اما فطعلا فرح ةطساوب هعوبتم كراثملا عباتلا وه ج

 ورمال ديز ءاج وحن طقف ظفللا ف وا ورمتو ديز ءاج وحن أعم ىنعملاو



666 ١ 

 رْمأأ نع تبرضاف ابيب ز تلكأ كناب ربت نا كلل ادب ٌثرُملا لكأب الوا تربخا كناكف
 بييرلا هبا تلذبأز هرك ذ كورتملا كح يف هتلعجو

 0 نايسنلاوا طلغلا لدب وهام س

 دصق ريغ نم هياع ةناسل يرجي لب هعوبتم ركذ كتم ديري ال اموه
 تين وا تطلغف رامح تيقل'لوقث را تادرا كن أكف ارامح "الجر ثيل كلر |

 1 غيلبلا مالكلا عونلا اذه نع ناصي و ٠ راجلا هنم تلدباف تركذت ع الجر تاقف

 ٠ لاجترالا ليبس ىلع هدورو نم ردن أم الا رظنلا قيسو يورتلا نم هل دب ال

 نيراق

 ةيلاتلا ةلثمالا يف لدبلا عاونا نم عون لك ىلع ءلد ؟٠5
 علل نا ربخلاو ادعبملا ناويد هباتك ةمدقم يف نودلخ نبا خراوملا لاق

 كلها نا دعب نأ دنه نب ورم كلملا اخا يميتلا لتق امل ٠ ةدئاعلا ريغك ةدئافلا مج
 ٠ هنأسل ةقالط كوخا ىنبحم٠ راثلاب مهقرحاف لجر ةئم مثرايخ هل اومدق اريك ًاقلخ مهنم

 . يدق يل لشت يديساي تناأ سرطب ناسعم باجاف«كوتل الا دج ١0

 لسرا ٠ هدي هلبقو مالسلاب كلبا *يخ ًاحابص تضهن اذا ٠ هلعو هبدا ذيملنلا ينرسي
 ًاهرد هطعا ٠-٠ البن ذخ٠ رايخالا الا سانلا رشاعت ال ٠ بئاثك عبرا ركاسعلا

 ٠ ةرهاز ةئيدم توريبب تازن ٠١ ا رانيد
 ةلمجلا لدب تو ششكملابو لمفلا نم مسالاو لعقلا نم لعفلا لدب ىلع لذ 4

 كا ةلمجلا نم درفملاو ةلما نم

 ٠ كتلزنم عفراكتلوثماظفحت دهتجت نا ٠ نيتماص سانلا ناك اذا ركبت ال تكا
 كم نبا ٠ هلام نيدض همهارد نم اساف قفني ال ليخيلا كوخا ٠ بلعتلا اذهل اواوق اوضمأ

 نيذهف رعت له ٠ كظفحي هايصو ظفحا هللا مرتحا « ريناندلا لذبي هلام يف فرسمركلا



 6و ٠

 يف ًاددعتم نوكي دق لمحملا كلذو ٠ هلبق يذلا لمحلا لصفي اموه ج

 اجرا ثروتك رتك عومجملا او" ةليخو ورش نايف ريدا كلوقك" ىنثملا وهو ظفللا

 الار نأ باظاتةلوقك ملا ىف اذدعتم نوحي دقو * دلاخو رمجو دير
 لصف دق ادبالا هده نم' دعباو لكف ٠«دهس وباأو رماعو رطم وبا ٠ هنود

 ٠ هلبق يذلا لامحالا

 لدبلا اذه كح وهام س
 ضعبهناب هيلع ةنيرقلا ةلالد ةوقب هنملدبلاب طبارلا نع ينغتسي نأ .ج

 أما فوذحم رامضاب عطقلاو لصالا ىلع عابتالا هيف زوجتو هلبق يذلا لمجملا

 عفرلابورمجو دي زو عابتالا ىلع رجلاب ورمتو ديز نيلجرلاب تررم لوقتف لعف وا ادتبم

 [رمجو ادي ز ىنعا يا لعفري دقن لعب صنلابا رمجوا ديزو ءورمودي ز امهياادشبمريدقت ىلع
 لدب ليبق نم نوكيف تافطاعتملا عومجم ني ريثكلا ددع لدبلا اذه 6 هيبنت 6

 هافيتسال هيلع فوطعم هيلي امو طقف لوالا وه امنا هينلدبلا نا ليقو ٠ لكلا
 ضعبلا فدب ليبق نم نوكيف ليصفتلا

 طرش مسا وا ماهفتسا مسا هنم لدبملا ناك اذا ليصفتلا لدب مح فيك س

 ادغا كرفسىتمو نوثالث ما نورشعأ كلام كو يلع ما ديعسأ اذ نم لوقتف ماهغتسالا

 لوقتف ةيطرشلا ناب نرتقي نا لدبلا يف بجو طرش مما اناك اذاو ٠ دغ دعب ما
 ٠ هيلع رج اًرشوا اريخ نرا عنصنام

 ظ بارضالا وا ءادبلا لدب وهام س

 رخا يش هل ضرعي مث دصقلا ليبس ىلع ايش ملكتملا ركذي ناوه ج
 اسبييز ار تلكأ كلوقك هنع توكسملاك لعجيو لوالا نع لودعلا يضتقي



 نكح

 اهلثم نم ةيلعفلا ةلمجلا لدب و لعفلا نم لعفلا لدب نيب قرفلا اه س
 عابتالا نوكي يا ًاريدقتو ظل هبارعا يف هلبق ام عبتي لعفلا ناوه ج

 قالطاف. الاو لحي هللناك سرا الم اهلبقام عبتت ةلجاوددحو لعفلا درج

 ٠ اهتمرب ةلمجا عومجمل ياا زاحم اهيلع ةيعبتلا

 لجلاو لامفالا كب ضيا عقي ءاممالا يف لدبلا غاونا نم عقب ام لك 26 هيبنت
 لك لدب . انتأت نم لذب "نسحتف كمركن انيلا "نحت انتأت ىم لكلا لدب يف لوقتف
 هلل دحست * لصت 3 ضغعبلا لدي يس لوقنو ٠ ناينالا نيعوه ءيجا نال لكن م

 لامتشالا لدبيفو ةالصلا ضعب دولا نال ضعبلا لدب ”لصت نم لدبدحستف كمحري
 ةناعتسآلا نآل لاتشالا لدي لصب نم لدب نعتسدف نء: انب نعتسي انيلا لصي نم
 ةثالثلا ةلثمالا هذه هي ىفاثلا عابتا تلعج اذاف نيعملا ىلا لوصولا تالمثشم نم

 فتراؤ *لعفلا نم لعفلا لدب ليبق نم ناك هبارعا يف هعبتف هدحو لعفلا درحل لوآلل
 ةلججلا نم ةللا لدب ليبق نم ناك الحم اهلبق ام ةيناثلا عبشتف اهرساب ةلمجلا عومجمل هتاعج

 ٠ سكعلابو ةلججاو درفملا نيب لدبلا عقي له  س
 نراف صالخالا ةلكهللا الا هلا ال تلق وحن وَلا نم درغملا لدييف معن .ج

 كلرقكا درفملا ا ةلجلا لردصو هللا الا هلا ال ةلمح نم لدب صالخالا ةلك

 اعئسالا يف ردان امهالكو ٠ ادي ز كلوق نم لدب وه نم ةلمجن وه نم ادي ز فرعت له
 لاو وت نا درفملا نمي تلدبا وا درفملا اهنم لدبا ءاوس اده ةلمما يف بحي ( هيب )

 هلوق قف ظفللا ةدارا ليوأت لكل عت اهنم لدبملا ةلججلا نا ريغ ءامهنيب ةقفاومل اًبلظ درفب
 لدنب ين ىتلا ةلبجلاو ٠ ظفللا اذه وا ةرابعلا هذه تلق كلوقب لووت هللا الا هلا ال

 لان وه نم دي ز فرعت له كلوق ينف ةبسنلا ليوأت ىلع لعجت درفملا نم
 ٠ امهتبسن فرعت له كلوقب

 ليصفتلا لدب وفام س



 هؤم

 جلا دنع ديك أتلا نيعتوغ هب تررمو
 لدبلا مهدنع نيعت امناو ٠ نيب رصبلا بهذم وه هزاوج ججرملا انلوق 6 حاضيا

 نيعت امناو ٠ لصفنملا عوفرملا ريعشلاب الا نوكيال ديكاتلا نال كايا كئبرض وحن يف

 لصتملا بوصنملا نم لصفنملا بوصنملا ريمضلا ةبسن نال نييفوكلا دنع ديك أتلا هيف
 ليهفبملا .عوفرملاو تناتلعف وحن كيس لصتملا عوفوملا نم لصفنملا عوفرملا ةيسنك

 ٠ كلذك بوصنملاف عامحالاب دكان وه

  لعفو لعف نيب لدبلا عقي له ١ س

 وغ ىنعمو ًلظفل اما نامزلا يف ادحتي ناك امهنيب ةقفاوملا طرشب مهنا جا
 فتذب هنا لع نعتنسي مزج نمو انب نعتسي انيلا لصب نم و و بهذي مؤقي و بهذ ماق

 هنأأىلع بهذي مزجي هيلا نسحا يلا “بهذي ديز يفراز تاوحنلشفلال ىنعم وا لصي نم

 وهف ُّط رشأ|لعفهعوقوب ىنعأ | يف لبقتسم هنالظفللاب انضامناك ناوفراز نملدب

 ٠ كلذ ىلع سقوناب مزج لحم يف
 سكعلابو مسأو لعف نيب لدبلا عقي له س

 ديز لوقتف لعافلا مساك لعفلاب 2 مسالا نكي نأ طرشب مع

 فاخي _قثم ورمج وحنو ٠ يطعب نم لدب لعاف مسا فلق هلال ”فاتم فولإلا يلععي

 هيلع سقو ٠ ههيبش وهف لعاف مما هنال .قتم نم لدب وهو لمف فاخين هللا
 نيتلمجا نيب لدبلا عقي له س

 ةيدانب ىفوا ةنانلان وكت ناو ةلعفلاو ةيعمالا يف اقْفَتن نا طرشب معن 34

 لدب دمصلا هللا ةلمجل ٠ دمصا هلا دحا هللا وه لق ون ىلوالا نم .دوصقملا ىنعملا

 هلوق وحنو ٠ خيال م ىلوالا نم ىفوا ةيناثلا» ناتيعما امهاعاكو دحا هللا ةلمج نم
 ! كو لخرا ةلج نم لدب ننبه ال ةلمح « اندنع نميقنال ”لحلزا هل لنا
 * لحرا هلوق نم هثءاقال ةهاركلا ينعم ةيدأتب قوا ةيناثلاو ناتيلعف

 ا



 نا

 لدب هنم لادبالا زاوج ججرملاو فالخ هيفف رهاظلا نم رعأملا لادبا
 زاوجلامدعحجرملاف لاتشالاو ضعبلا لدباماو هابا ادي ز تيارلوقتف طقف لكلا

 لادبا غاسف اماهنا هيف نال بئاغلا ريعنلا نم رهاظلا لدبي نا زاج امنا « حاضيا »

 طرشب الا لككلا لدب بطاخلاو ملكتملا نم رهاظلا لادبا زجي ملامناو ٠ هنم رهاظلا

 املا دمنوك عم لدبلا نم فرعا ذئنيح هنم لدبملا نال لومشلاو ةطاحالا ىنعم ةدافا

 ناف ٠ [ديز كتيار لاقي نا زوجي الف هريغ ىلا ةبسنلاب دصقلاو هحرط زوخي الف [دحاو
 ىرجن لوعشلاو ةطاحالا نم ديكو تلا ةدئاف دافا دق هنال زاج ةطاحالا ىنعم رهاظلا دافا
 لاّتشالاو ضعبلا لدب هنملادبالا زاج امناو ٠ روهمْلا بهذم وهو كلكم ئثج وخيف هاري

 اوك كيسوا ١ لكلا لدب يف. 5 ادحاو سل اولدم نال لولا نم فرعا عم
 ارضاح وا ابئاغ ناك ءاوس رعتملانم رهاظلالادبا ناب راعشا زرابلا رضاحللو زرابلا بئاغلل

 تنا لاقي الف اقلطم هنم لدبي ال رتعسملا ريمضلا نال رتسملا نود زرابلا نم نوكي امنا

 ينبحعت دنهالو ينبجعت قارستسملا ريعملا نم لدب كلامح لعج ىلع كلامج ينبحعت

 يفاثلل ر دق كلذ مهوي ام درو ناف ٠ رتتسملا ينبجعت ريع نم لدب اهنسح لعج َلَع اهنسح
 كذا ادع رده نياورك ذملا نيلشلا ينف الاف نوكي و روكذملا لملا سلس 00

 ةلجلا لادبا ليبق نم .ذئنيح نوب و اهنح ينبحعي ينبحعت دنهو كلاج ينبجعي ينبجعت
 نم هيف املو هب عاملا | مدعل زاوجلا مدع مجرم اف لااتشالاو ضعبلا لدب اماو انلوقو

 ضعبلا لدب ةحافتلا نمل دب هايا نا ىلع هايا ةحافتلا تاكا ةحافتلا ثاث لاق, الف فلكتلا

 لاّئشا لدب ةيراجلا رم لدب وه نا لع وه ةيراجلا ينبجتا ةيراجلا ندحالو
 رمضملا نهرعملا لادبا زوي له . س
 يف ناريعمتا قفتا اذا ام ينفكلذو هزاوج مجرملاو دنع فالخ هيف ج

 اهلا دبكات اهنوكزوجيو تقي ءانلا نم الدب اهنوك زوجي تناف تنا تف وحن مفرلا ةغبص
 دنعو لدبلا نيب رصبلا دنع نيعت كابا كعب رض ونيف اك بصنلا ةغيصيف اقفتاناف

 تنإ كنب رض وحن. يف 5 ._:ناريمضلا :ثئلتحلا اذا اماو دك انا نينا
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 ةربخ ووذ نوملاع ”لاجر نوديزلاو ناذه ناديزلا ءاج وحن ثينأتلاو عملاو ةيدثتلا هو
 افشل ناكر 6 عمجاو ةينثتلا نم عنام عني ملام تالضاف تاحلاص ءاسن تاددهلاو

 ليقو ٠ زوافم لقي ف ٠ ابانعاو قئادح « ازوف يا » (زافم نيقثلل نا هلوقك (ردصم
 دارملاناب مهضعب هدرو ةعامجلاو نيدثالا لع لدب ردصملا نال ىنعملا يف ةلصاح ةقباطملا نا

 لكلا لدب نال لكلا لدب ردصملا نم لدبي ناب افنال ليقو ٠ ظفللا يف ةقباطملا
 لآ كيو ردسملا لادم وه يذلا ثدملا ىنقن نوكتال تاودلاو هنم . كدملا نع

 ليصفتلا دصق ول اكوا ٠ لدع ”ديز ملوق دح ىَعوه ردصملا نم لادبالا نأب باحي
 هيفو« تلشف ناءزلا اهيف ىر_لجرو ٠ ةحيحص_لجر نيلجر يذكت نكو » هلوقك
 لب ةدح ىلع ليصفتلا يتش نم دحاو لكس يل لدبلا نال هعم ةلصاح ةقباطملا نا

 يف هلعج ناكو هيف لماعلا رثا رو عومجم ا اذه ناكألو قباطم وهو امبعومجم

 وهو مهفعب هلاقأم يف رظناو . عفر امهنم لك يف لعج حت رخالا نود امهدحا

 وه ىنعملا كي لدبلا ناك ناو طقف لوالا وه احالطصا لدبلاب ىمسملا نا رهاظلا

 اهيف ةقباطملا مزلي ل ةروكذملا لدبلا عاونا نملكتلا ل دبريغ لدبلا ناك اذا اماو ٠ عومجلا
 سكعلاب و رعملا نم رهاظلا لدبب له س
 .بئاغلل رعتملا نك ناف ليصفت هيفف رعشملا نم رهاظلا لادبا اما ج

 هدي هتلبقو فيضلا هتمرك | لوقتف رهالغلا نم لدبب اك رهاظلا هنم لدبا زرابلا

 ًاضيا هنم لدبا بطاخملاو ملكتملا وهو زرابلا رضاحلل ناك ناو ٠ هثيدح هتببحاو

 لدبيفا يف ءايلا نملدب ينطابف لجو ينطاب يلا لوالا لاثم لاتشالاو ضعبلا لدب
 ينتيقلا يف ءايلا نم لدب يملخل «اعاضم يملح ينتيفلا امو » هلوق يناثلا لاثمو ضعب

 دافا اذا الا روكذملا رمضشملا نم هلادبا زوجي الف لكلا لدب اماو ٠لاتشا لدب

 أماو ٠ مريفصو مريبك متثج و لوعشلاو ةطاحالا نه ديكو الا ةدئاف رهاظلا



 نم ن

 ناك اذا الا لدبلا عم هب جيرصتلا زوحي ال نأف هكح اماو ٠ ىرخا ةلمج نم ٠
 ديزب .تررم لوقتف هعم هب حيرصتلا زاج ًارهاظ هرورحم ناك ناف رذئنيحو ًاراج

 لوقتف هعم لماعلاب ميرصنلا بجو ًاريمت نراك ناو ٠ كيخا وا كيخاب
 «٠ هدحو هب هللاب تننآ

 يف لماعلا وه امنا عباتلا يف لماعلا نا نم مدقث اك روهجلا هيلع ام اذه ( حاضيا )
 لماعلاب ب رصنلا زاج امئاو ٠ هعم رركم لدبملا لماع ركذ هل يونيف لدبلا ادعام عوبشملا
 ريل نال رهضملا هرو رج مم هب حي رصنلا بجو امناو هب هلاصتا ةدشأ رهاظلا هرورحم عم

 هسفنب لقتسي ال لصتملاو الصتم الا نوكي ال رورحلا
 ٠ هلاوحا عيمج يف هقباطي و هنم لدبملا عبتي نأ لدبلا يف طرتشي له س

 ديكو تلاو نايبلاو تعنلا فالخب طقف بارعالا يف هعبتي اماو الك ج
 : كلا نم ةفرعملا لدبتف اهريغو ريكدتلاو فيرعتلا يف هقباطي الو ٠ رعاك
 فصوت نا طرشب نكل ةفرعملا نم ةركنلا لدبتو رعمملاو رهاظلا نامسق لعافلا وحن

 رعرك_لجر كلاب تررم وحخ
 هماكحاوهلاوحا عيمح يف هنم لدبملا قياطي نالدبلا يف اوطرتشي ملامنا ( حاضيا )

 يونملا هلماع رابتعاب هعوبشم نع هسفنب .القعسو محلا مالكلا يف ؟دوصقم ناكال هنال

 لهقف ظفللا ةهج نمالا عباوتلا نم سيل هن أك ناك ىرخا ةامج نم ريدقتلا يف هيكو
 ىنغملاب قلعت اميف هوربتعي ١ بارعالا ةهج نم ظفللاب قلعتبام يف هعابتا اوربتعا ّثأن فو

 ةفرعملالادبا نم روك ذملا فالتخالا هيف زاج اذملو نعد ريكتبلاو فيرس ركاب
 فرح ةباين زابتعاب قسنلا فطع يف كلذ زاج اك ةفرعملا نم ةركدلا لادباو ةركدلا نم
 نا ةفرعملا نم املادبا دنع ةركتلا يف اوطرتشا امئاو ٠ .هعم .لماعلا راركت نع ففطعلا
 نم ياللا تءدلا فالخب انلوقو ٠ دوصقملا نم ىفوا دوصقملا ريغ نوكي المثل فصوت

 وه اهنم دحاو لك لماع نال هماكحاو هلاوحا عيب يف عوبتلل اهتقباطم,تبجو ثيح
 ٠ ةروك ذملا ةقباطملا ىضئقاف عوبتملا يف لئاعلا

 ا



 ن0

 ىنعارو ٠ هثلث فيغرلا كار الكتل انا هنم لدبملا ريمضب اطتتري نا 3

 يأ , البس هيلا عاطتسا .نم تيبلا جبح سانلا لع هو وحن ًاريدل وا :.هحبر سرافلا

 هران يا دوقولا تاذرابلا دودخالا باحصأ لثق وحنومهدب يا ديلا

 ةلالثبا طبارلا ترع لائشالا لدبو ضعبلا لدب يف ىننتسي دق 3 « هيب »
 بيكزتلا ناف ”حمر الا دي ز يف ءيش ينعار امو ديز الا دحا ماق ام وحن يفاكةئيرقلا
 طبازلا نع ينهتساف هتالمتشمنميفاثلا يفو هنم ىثتسملا ضعب لوالا يف ىنغتسملا نامبغي

 ضعبلا ةيسنلاب تراك اليلق هنملدبملا نمزج لدبلا نوكي نا ضعبلا لدبب دارملا ”؟
 لذي*ةعاشف هيغلخ ولا هفضن و اذعلثقييغرل تلك وحن يف 5 هيمزتكا وا هلام واسم وا كوؤتملا

 ىلا ةبسنلاب ليلق وهو فيغرلا لك نم ءزج ثاغلا نال لك نم ضعب لدب فيغرلا نم
 هنن لدبللاو لدبلا نيب نوكي نا لاّئشالا لدبي دارملاو يقابل يف اذكهو نيغلثلا
 هريغو لعلا- ىلن لمعشم دي زف هلع دي ز ينءفن وحن لامحالاو ليصفتلا ههج ىرم قلعت
 نا اهدحا ني رما ةياعر نم هيف دب الو لاجالا كلذ تلصف هملع تلق الق لامحالاب

 ينبجتا وحن نييعتلا ىلع ال لامجالا قي رطب هانعم اهنم مهغي ةلمث ةلالد هيلع هلماع لدي

 يس هانعم مهفي الاهتشا ةبداو هملع لع لمت! هبداو ديز 5 ناف هبداو هلع ديز

 الو ديعبلا لع لتشمل ال ديز ركذ نال هريعب اديز تلقعوحن عنتم مث نمو فذحلا
 وحن هفذح ريدقث ىلع مالكلا نسحيو هنع ءانغتسالا حصي نارخالا رمالاو ٠ هب رعشي

 يف هانعم .مهف ناو هنال هسرف انزل ١ قلع ا وحن منتي مث نمو كوخلا دوز ةاج

 لد ع ل هئم ءيش ءاج ناو هلثم لاعتسا نسحي الو هلع يسكت قلقا

 هككح فيكو هنم لدبملا يف لماعلا وه لدبلا يف لماعلا له س'

 ريدقتلا ينهعم لدبلا ربتعياذهلو خالا عمءاج لف راركت ةين ىلع وهف كوخادي ز



 نيكو

 نيو ماج انوا كمل ادي : هاج يش ليل را ناضل يس ل ا يا يحلاب انلوقو
 دوصقلل ةلكم اينأل ّنايبلا فطعو ديك وثلاو تعبلا - دوصقل اهنوكب اننن كارا 1

 نركلو لبيب فوطدملا جرخا ةطساو الب انلوقو ٠ تفرع اك هب ةدوصقم تسيلو ميسحلاب
 رس سا طا ادعوا عطار نكل يلا دوصقم امِهَب فوطمملا:نافاظا الا

 ال ديز ءاج وحن محلاب ادوصقم فوطعملا سيل ام اهنم يناثلاو ٠ ةثالثلا قسنلا عاونا

 ورمج :ركا وا ورم لب ديز ءاجام وحنو هنع يفنم قباسلا 5-لا نال رهاظ وهو ورمج
 امنا هب دوصقملاو ءيجملا يفن وه قباسلا كلا نال <-هلاب دوصقم ريغ نيلاثملا يف وزمعف

 هنا هيلع قدصيف هلبق امو وه كلاب دوصقم وه امثلاثلا عونلاو ٠ ديز يا لوالا وه
 ورمجو دي ز هاج وحن واولاب فوطعملاك كلذو كلاب دوصقملا وه هنا ال مكسحلاب دوصقم
 هب جرخ امبلدبلا نم ناجرخي ثلاثلاو يناثلا ىا ناعونلا ناذهو ورم الو ديز ءاجامو
 عوبتملا نود هدحو ؟حلاب دوصقم ريغامهيف فوطعملا نوكو وهو نايبلا فطعو ديكو تلاو تعنلا

 دق رورجملا نم لدبلاف الاو فطعلا فرح يا ةطساو الب انلوقب دارملا « هيبنت »

 انل نم لدب انلوال هلوقف انرخاو انلوال !ديع ابل نوكت وحن ةطساوب نوكي
 بلدا عونا

 ءادبلا لدبو لاتشالا لدبو ضعبلا لدب و لكلا لدب شو ةعبس .ج
 ماكحا 0 لكلو ليصفتلا لا طلغلا لدبو نايسنلا لدبو

 لكلا لدب مح وه ام س

 كلذب دارملاو ىنسملا يف هل ايواسم هنم لدبلل اقباطم لدبلا نوكي نا ج
 دي ز نيعوه كاخا'_ناف كوخا ديز ءاج وحن ظفللا يف ارياغت ناو هنيع ود نوكي نا
 ىفهنم لدبملالدبلاقفاو ناف ٠ تيأر 5 اقلظم طبارلا ىلا عونلااذه جانجيال اذهلو

 رابخاتأرق وحن هنم لدبملا ىلع ةدئاف ديزي امم نرتقي نا هإ طرتشا اضيا ظفللا

 :انيع نوكي هلادباف لاو منا تالمملا دياز دباز ايوعتنو مركلا يف يلع مح مج
 لاتشالا لدب وضعبلا لدب مح وهام نس



 ه5"

 نيرا

 الي النا 1191 لجلاو فورملاو 2 لابقالاو ءاعماللا نم "كك نك 1
 5 كيلع تيضغ ٠ نودعوت الل تابيه ٠ ناععم ٠ كال ىلوا١ هاذ كنا ٠ لباب تطقس
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 ل“ كاملا 9 ذي افزع :كيعلا "ا الا
 . باتكلا اذه كل: ٠ديزب ثرره٠ كرما لبقم

 مهلخباو هللا قلخ رقفا ( اهناودع ) ةصقلا هذه بتكا 525

 ٠٠ لاملا نم نييالم ٌةدع هدنع ( ةياكملا بدحاص مممان) تسي زكا نيدلافا نم

 نم ًافوخ جوناي ل «ريثقتلاو دكلاب ةلئاطلا هتورث لصح ٠ ٠٠ نيعبسلا وحن رمعلا نم هلو

 00 هناذب يكقي 0 00 نود مخ ا ٠ ٠تاقفنلا

 موا هللا دلع قفا شاقف ٠ ا يكلا ف 1 ٠ :ذبزلاو ياشلا
 ٠ ىحبيو مذيل الا تك و مديأ الأ شعيل ٠٠٠ مهلخباو هلل قاخ رقفا تامو

 لصف

 لدلا ع ؛

 لدبلا وهام س
 تارقو كوخا دي ز ءاج هلاثم ةطساو الب مكملاب هدحو كلمق ااه وه 8

 هعغر سرافلا ينعارو هفصن باعكلا

 نوكيف هل ةطوت عوبتملا ركد امئاو عوبتملا نود يا هدحو دصق انلوق ( حاضيا )
 نانم نايبلا فظع ف هعملسل انك حضعب انه نمو هلحم عباتلا لالحاو حرطلا ة همل يف

 ٠ همحارف نابي فطعو الدب نوكي نا ز 39 هنعىنغشسي وهو لوالا ل ةلالحا حص ام لك



 نك

 ناك ولف « ءاود اًدبا مهن ايلل الو ٠ يب مل ىنليال هللاو الف » هلوق يف اك ةلقلاو زوذشلا .
 « هبامي نع ”هناأسال نيصاف » ةلوقك لقا ذودشلا ناك دك ىلإ ظفللا يف ا دك ثوملا

 ذوذشوبف لاح لك ىلكو ٠ نع ىنعم يا اها انه اهنال ام هلوق يف ءابلاب نع دكا هئاف
 يبلاوجلا فرحلاو لصفنملا ريعشلاك ”ًالقتسم فرحلاو ريع نم لكن اكن اف ٠ هلامعتسا زوجيال
 لوقتف هب ءانغتسالا ةعتا رخا يشب هلاصتا ريغ نمهنيع ظفللا ةداعاب دكا هتاوخاو معنك

 هب باحلا ركذ نع ىنذتسيف الالوا معن معن اذك لعفتا لاق نمل لوقلو مئاق تنا تنا
 كلذ لع سقو هاتعم لع ةلالدلاب هلالقتسال

 ارتتسمناك ءاوس لصتم ريض لك لصفنملا عفرلا ريمضب دك وي نا زوجي ١" ( هيبنث )
 وا ابوصنم وا ناك اعوفرم اًزراب وا ق يف رتتسملا ريعملل ديكوت تناف تنا مق كالوقك
 رورجماو بوصنملا عمو تنا تب رضو انا :تقوحن ةلاصالا قي رطب عوف رملا غمهنا ريغ ًارورم
 لحم وهلو ثبصنلا لحم تنال راعتسف وه هب تررمو تنا كتب رض وحن ةيراعلا قي رطب

 رابتعاب رئاعلا يف لصالا هنال روكذملا ريعضلا يف كلذ زاج امناو ٠ ةيعبتلا قل ءاضق رجلا

 ةرورحماو ةب وصنملا رئامضلا نم هريغ.فالخب هيف لمعي ظفا نع ادرج هسفنب. هلالقتسإ

 داعينا لوالا نيعون كعيظفنلا ديكوتلا نا هصخلم ام يضرلا يبشلا ىلاق * تفرع اك
 عم هنزاوي اب ىوقب نا يفاثلاو ٠ درطم يسايق اذهو مدقن 5 هنيع لوالا ظفللا
 ىنعم يناثلا ظفلل نوكي نا ١" عاونا ةثالث لع وهو اءابتا ىمسيو ريخالا فرحلايف امهقافتا

 نيسفتل والا ظفللا ىلا مضي لب الصا ىنعم هل نوكيال نا ؟ اًثيرم ًائينه وحن رهاظ

 نا نسب نسح مهلوقك هدارفنا لاح يفىنعم هل نكي مل ناو ىنعمهئب وقتو اظفل مالكلا
 يارشلا ثبن نم هنا لع جرخيف ثيبن ثيبخ ملوقك رهاظ ريغ فلكتم ىنعم هل نوكي

 ىنعمال ذا عابنالا اذه نم عئباو عصباو متكا يا عبحا عباوت نوكت نا دعبي الو '٠ةشن
 يظفللا ديكوتلا نم يناثلا يا عونلا اذهو مدقث ؟ فاكتم ىنعم اهل وا اهدارفنا دنع امل
 هنم ظوفحلا زواحتيال ةثالثلا هعاوناب يعاعم

 ا خس |



65 

 ريج معن وأ ريج لجا وا معن لجأ معن مسن لدي كلرتك"
 كايوالم وحن وهو فطاعب نرتقث ام ريغك مو يا ةلجلا يف انلوق ( حاضيا )

 هلوقك عامسلا هديب يو + ءافلا يغرلا لعجو نيدلا موي ام كاردا ام م نيدلا موي ام
 يف !؟ سابتلا لصحا لا لأ كلل لوأ مث ىلوأف كا ىلوأ

 موأل اذيز تبرض ١ ًاديز تبرض لبق ولف اديز تبرض (ديز تبرص وحن
 'دقلا ف ذلخ رغو ىرتالابع اهادحا كخارت نيترت هعوقو رركت دق برشلا نا

 دصقي ال دئاز فطعلا فرح نرا يا طقف ةروصلا يف وه امنا انه فطعلا نا

 ةقيقح ىلوالا لع ةيناثلا فطعت الف لاصتالا لاك نيتامجلا نيب نال ةقيقح ف طعلا هب
 هلبق امدعب ام ةيعبتتناك ةقيقح فطعلل ناك وأ فرملا نالو يناعملا ءالع هب حرص اك
 فطعلل ال ديكوتلل هلبق امهدعبام ةيعبتنوكتف ادئاز هلعجلع اماو ٠ ديكاتلا ال فطعلاب
 وحن أرمضمو ديز ماق ديز ماق وحن 1 هلعاف عم ءيب م امرثكاو يا لمف اماو ادلوقو

 هلوق يفنارمالا حا دقو لعافلا نع اًيلاخء يحي دقو ديز ىلا خ3 وحنو اماق كاوخا ماق
 «_نسحا_ سبحا نوقحاللا كاتا:كاتا  -:يتلغيب ةاحنلا, نيا ىلإ نياف»

 ظافلالا نم هسفنب ل محوهام 0

 تذخاو هب هبتررم لوقتفهفدار 1 1 عم يذلا لثم هعم داعي نا ََج

 تان تئش ناو+ ديرز رادلا ين زادلا ؛يفو 000 ناو كيم كنم

 ٠ رهاظلا نع يناثلا فر ا عم ريعشلاب ءانغتسا دي ز اهيفرادلا يفو مئاق هنا ادي زنا

 لصاملا ريعمنلا ره ظافلالا نم هسفنب القتسم سبل ام دارا دا( ماشا

 لقتسم ريغ وبف هب لصتا امم ءزرلاك امهنم لك ل باوجلل سيل يذلا فرملاو

 ع هجرخي كلذ فنراف لصتملا ريلا امس الو هب: لصتا امم ادرحم داعب الف هسفنب

 اا و دك رج دنع هب لستااب هلم اجب نإ نسم انو لامقالا ىلا ”لاتالا
 ش لهسيو ديكو ثلا يف درفي دقف روكذملا فركلا فنالخي اذلعا هدب رن زوجي الو ةلثمالا

 اكو تاكو اهارت ىتح » زجارلا لوق يف 5 دحاو فرح نم ركا لع هنوك كلذ
 ةياغ كب (درفم هتداعا تناك دحاو فرح لع ناك اذاف « نرقب تاددشم اهقانعا



 نكودل

 جرخ ٠ اهسفن فن اهتمركا دنه ٠ مهسوفن مهلك عمجا نييترقلا مورلا فلاخ كلذ دعبو
 ٠ نيعلابو سفنلاب كباتك ينلصو ٠ ةديدملا ىلا اهنيع تبهذ ميرم ٠ ديلا ىلاهلك دي ز

 ةماعلا ضرالا بوعش 'رقا٠ هسفن وه هفيس طرتخا ٠ امهنويعو امهسوفن نيلجرلاب تررم

 تررم ٠ امهيلك نيِي رماب تررم ٠ امهيسفن امهيتلك نيمهرذلا تفرص اذامل ٠ هلا دوجوب
 * لمعلا اذهب كديع كسفن :امه لعف دقف هئيعو هسفن وه دي ز امأ ٠ مهنويع مث مهب

 . ءامثك ءاعتب ءاعمج ءاعصب ةليقلا كتحرخ

 لص

 يلغفللا ديكو تلا يف

 يقلل ديكوتلا دارل ام
 كلذو ةبسنلا بحاص هنوكب هعوبتم ريرقل هب دارملا نا مدقل دق ج

 نايسنلا نم 00 هفدارع هتيوقت وا هظفاةداعاب دك كولا ىنعم راكب نوكي

 ديز هاج كلوقك ىلفللا ديكوتلا هل لاقي كلذلو ءاندعالا وا ءاغصالا مدع وا
 «٠ كلذ هبشا امو ٠ ريج معنو : هامر بائكلا قلاو .”دبز

 ظفالا ةداعا نم ىلوا نكما ثيح فدارملاب ديكوتلا نا مهضعب لاق ١" ( هيبنث )
 موقنو وه ماق وحن روكّذمب رتتسملا ريعمنلا دككوي نا ىتات امنا ؟ ةرابعلا يننكار هنال هنيعب
 ٠ ظفللا ةروص ىلا روظنم ريغ ىنعملا يف ةفدارلا وه انهربشعملا نال نحت

 يلخذالا دكرتلا م نيا ِس

 وهو درغملا ف عه دقوكوبا ءاج كوبا ءاج وحب ةلذا يف مث 7 93

 ا 1 ما ا

 ماع ماع ديزو لجر لجر ءاج وحن ل ديز ديز ءاج وحب ناك 4ذر عم مسا 5

 تطقس ون لعف اماو وه ماقو تنا تف وجن ًاريمض وا نوهذت نيا نياوحم ارظ وا

 هفدارب 7 نافرألايف ىلوالاو معل معن وحن فرح اماواحيريا راوسا تطيقس



 ها مب

 كرم عمسي ملولف هدوصقم ىلع اصن همالكر اصو لاؤحالا عفترا هلك أ رهش تمص لاق
 ءارعشلا لاوقا نم اندروا اك تباث هلاعتساو هب فيكف سايق زوجي ناب اري دج ناكل. برملا
 « ليج هلك لوح دع تيل اي» هلوقو « امتكا الوح ءافلذلا ينامحت » هلوق [ضياو

 ا ملا هزاوج مييحصلا انلوق يف هيلع اندمتعا اذهو
 لهجمونوهسل

 نيرامت

 مل( بءاكحلا اغار ح احلا اذه هدب يرن ام نيللاو نفنلاب ف 6

 اهتيمهاب قوفت لامجاب يفأت نا لع ح تمزع كولملا نم ع سيماريعم تقثوتسا ام

 - نوينوديصلا اهانب ةئيدم لوا يه روص ٠ لباب ةئيدم تببف تح اهئافلص كولملا لاما
 ةلودلا ةباين < زدكسا« داق ' ع ركلا موهتنباب < اهوبقل كلذلو ةيقينيف كي

 تكقبار مهضعب هللاقف ٠ ٠ ةكالما عيمج << قرفو رتابيطنا همسا !ًدئاق بس ةينو دككل
 تايكيلل  تالهاجلا تلاق .٠ ءاجرلا لاقححشكل تيقيا اف كدنع ام لك ثيطعا دق

 "نكتي ز نم < اننيطعا
 وهو ًاغارف هدعب ىرتام ابعورفو اهتاوخاو عمجاب م اهتاوخاو لكب دكا 12

 ١ اهنم لك ماكحا اًيعارم امل اص

 هذه ةبرتو ةميظعلا لباب اهتدعاقو ٠٠٠ نيربغلا نيب ام ٍيبونج يبف لباب دالب اما
 اا ا نا تارفلاو ةلو نمايبلا يرن نسما باع سا نا
 تناك ٠ اهراثا تسم ٠.. نيثنيدملا نا ٠ يقرشلا ةنوطلا :يطاش ددع ٠ ٠ «ناشيجلا

 ميكح ىلا ٠٠٠ اوعزفف فراج نوعاط ني: الاب لزن ءابروا لحاوس يف ٠ ٠٠ نانويلا رئامع
 ل ٠-2 ليل ردتكشا يعم ٠ هززتلا ىلا + ٠ ٠ تاللاطلا | تجرح ٠ نشط رقا ريا

 ٠ يغولا موي اًناعجت ٠٠٠ اونوك ٠٠١ الجر رسخ الو ٠٠٠ رانيد قفني ملو ةليحلا ربد
 ٠«لاجرلل امتابثلا نم ٠ ٠ ٠ءاستلل سيل ٠ ىولبلا لع ٠١ ٠ ٠ متربصام ٠ ناصلخلا ياليلخ ٠ ٠اتنا

 هبيس رك ذاو يلي ام يف عقاولا ظلغلا حلصا 430 *

 ٠ ةراجتلاو ةحالملايف مهسفنا اوعرب الغم ةعانصلا يف مهسفنا مثنويقينيفلا عرب دقا



 ام ا/

 نكرم ادعبملا وهو هلومحمم دعبي الف ئونعم لماع ادتبالا نال ةرثكب ادتبالا خم اتلكو
 0 ادعبملا نا رابتعاب نوكي امنا ةلاخلا هذه يف لماعلا ديكونلا ظفل يلو اذاف 1

 لاثمت لومعملا ىلع مدققتلا لماغلا ةبتر نال ادعبم مقاول ديكوتلا ظفل لع ريدقتلا يف
 ادعبم موقلا هبارعا يف لوقثو مئاق مهلك موقلا لماعلا ادتبم وهو ديكوتلا ظفل هيف يلو ام

 هلكمو لولا ءادتبملا ريخ هريخو وهو يئاغلا سو زل مئاقو ناث ادعم ميكو لوا :

 ديكوتلا ظفل يلو ١ لاثمو ٠ 'ةُماق امهاتلكن اتارملاو ثق |يهدلك .:نالعلا كل
 بهذي يا دب لاذ ايلكذ )» ”لهان وهو ابلكه نع ردعيف » هلوق لماعلا ادمبم ريغ وهو

 امهيلك هلوق ابلثمو ٠ نابر يأ لهان وهو ةعاملا لك يا ابلك رئبلا ءام نع كاهن

 ٠ امهيلك ينطعا ياارغو

 ةركشلا دكوت نا زوجي له رس

 تناكاذا نوكي امنا كلذو ةدئافلا لوصح- طرشب هزاوج حيحصلا

 كلذ 0 0 لومشلاو ةطاحالا كانا 'نم نك هيلو ةدودحم ةركنلا

 ثبلن » هلوفك اهوحنو لوحلاو رهشلاو ةلبللاو مويلاك ةدودحلا نامزلا ءامسأ يف '

 ريغ يف نوكي دقو ٠ « اعمحا موي هلا ت ص دق » هلوقو « هلك الماك الوح

 امعرد تيطعا لوقتف رانيدلاو مثردلاك ريداقملا ةمولعم ءازحا هل اع نامزلا ءامما

 ”يكوملاو دك هوما ناك ناب ةدئافلا لصحت مل ناف - عجحا هلك اًرانيد تقفناو هلك
 يس رس حا :دءا كة اس ريل

 طورشلاب هوزاجا نيذلا نييفوكلا بهذم ىلع ينبم هزاوج حيحصلا انلوق ( حاضيا )
 ةركنلا تناك اوس يا اقاطم هوعنم مهناف نبي رصبلل افالخ اهتاوف دنع هوعنمو ةمدقتملا

 باوصلاب ىلوا نييفوكلا بهذمو ديفم ريغ وا | ديفم اهديكوتو ةدودخم ريغوا ةدودحم
 ةفرعملا د يكون يف يتلاك ةدئاف اهديكوت يف نالو ةدودحلا ةركشلا ديكواب عامسلا ةصا
 اذاف لاهتحا هلوق ينف هرثكأ دي ري دقو رهشلا عيمج ديري دق !ًرههش تمص لاق نم ناف
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 تاوعمج وا اميلك  ناعاسقلا

 حالطصالايف مسي ملناونيدثا لعل دام ياىننملا امهب دككوي نا انلوق « حاضيأ »
 7 الك نا انلوقو ١ امهاتلك دعدو دنه ناو اههالكو ورمعو ٍديز ءاج وحن لخديف ىنثم

 نيبني زلال رقب ةت 0 هلوق هنمو اهنع اهب ءانغتسا اثاك عضوم يف الك درو دقو روهشملا وه

 9 اين كاملا ريك دن لبق نم هلعج مهضعب 3 ىلع ٠ اههتيلكل صالاو (امهيلك
 11 ةراف نيصخسشلاب نيشرلا ليو اعب ريك دنلا ىلا جاتحا رعاشلا يراك ةرورضلل ىنملا

 ,كيوكي ىتح طقف امهتيلكل ذئنيح لحلا سيلو هعضوم يف امهيلكب هنايتا نوكيف هيلعو
 هنبكل بيجو ناك ناو يرختلا اذهف امهتيلكن ع اهب ءانختسالا ليبق نم امهيلكب نايتالا
 نا ريغ روهشملا وه اذه لنا ايهريغب ىنثملا دكري الف لوقو ١اضيا لوالا هجولا لمتحي

 هاج هيلع لاقيف اهلكب امهتيلكو امهيلك ضرع ىنغتسي دق هنا ركذ دق مهضعب
 املك تادتملاو اهلك ناديزلا

 ور ارك ملام نيفطاعتملا دكا اج حشا نا كارول « هيبنث »

 اههالك ناديزلا مصتخا وحن زاوج يف فلتخاو ٠ اهالكورمت بهذو ديز هاج لاقي الف
 اف نيدثا نيب الا ماصخلا نوكي ال ذا ةدئافلا مدع هعنم لع نوققحلاو هزاوج لع روهمج او

 00 ا لك ىلا ةناقزو لك ولا فذج زوال ؟ مالكلا يف | تاامدك ل نكن قوف

 تيأر يذلا لاقي الف يفخي ال 5 هيفاني فذحلاو ريرقتلاو ةيوقتلا ديكوتلا نم ضرغلا
 ال 1 وسلا لوممللا فارم 6 مظظادلا نبا هزاجاو ةهيسنت هنتي اريد ياي دفا
 عودتلاو غباتلا نيب لصفلا زاوج ىلع ءانب دكوملاو دكوملا نيب لصفلا زوخي 7" هعجا / هلماعل
 ةلشمو دكوملا ىهدلا نيب يباب لصف ( اعمحا يكبا رهدلا تللظ نذا ) هلوق هنمو ترم 6

 زوجيال نكلو ٠ نيضري يف ريممفلا دبك ون ”نباكف نبك ”نوتيت ا امب ”نيضريو ”نزحي الوهلوق
 ءارقلا هزاجاو مهلك اماووا نيعمحا اما موقلاب تررم لاقي الف حيحصلا ىلع اَمأب لصفلا

 لاقحالا عفرو ةي وقتلا ةدافا نم هلاح ىلع وهو ديكوتلا ظافلا نم ءيش لماعلا يليال
 دارأ1ناف ورمع نيع تأقفو ديز سفن تباط وحن ظافلالا ةيقيك نأك كلذ نع جرخ ناف

 هريغو ادتبملا مم ىآ اعلطم 1 ان ىقلسوا ةرصابلا نيعلاب وحو رلا انه سفنلاب

 الكو'لك اضيا ينثتسيو ملا بتنا وا مهعيمج تيأزو مهم :باعوا مهعيبمج ماق موقلا وحن



 ةمو

 هذه نيب بيترتلا اذه فلاخي نا زوجي الو ٠ عاّتجالا ىنعم نم ولخي ال نكل لصافملا
 هتفااخم يف حماستي دق هنا ريغ ٠ ءانثالا يف ام ضعب فذحب وا ريخأت وا مدقتب ظافلالا
 هبشو لعفلا ثرزوأ فرصلا نم ةعوبمم ظافلالا هذه عيمحو ٠ طقف عئباو عصبأ نيب

 دكح ب انلقو ٠ ه_عجارف فرصني ال أم باب يف ترم ا« فرعم ريغب ةفرعم اهنال ةيملعلا
 هلوق هنمو لك فنودب اهنم عرفش امو اهب دكءوي دق هنال لك دعب ابلاغ عمجاب
 ٠ ليلق وهو نيعمحا مهنيوغال كنزبف هلوق وحخو « أعمجا يبا رهدلا تللظ اذا >
 ينلمجن » هلوق هنمو 100 الا عمحا نإ نودي هلل انو متكأب لك و نا زويالو

 كلذلو ةلاصالاب ال هل ةيعبتلا لبس َلَع عمجاب ةقحلم اهنال كلذو « اعتكا لوح ءافلذلا
 ٠ ةياوقتلا درج اءابتا اهب ىتءوي امئاو اهدارفنا دنع ال ىنعم ال ةاخرم ظافلا اهنأ لك

 اهلك ريما تءاج لاقي الف ملاسلا ركذملا عما ناش وه 5 ءالقعلاب نوعمجا ضتخيو

 لقاعلا ىلع يرجيف اهتاوخاو عمحا عورف نم اهريغ ا!ماو ٠ عمج لاقي لب نوعمجا
 عتكاو عمحاو هلك شبجلا ءاج لاقي الف ظافلالا هذهنيب فطعلا زوجي ال ع ٠ هريغو

 فطع ليبق نم نوكيف امهيف رياغل الو نيفطاعتملا نيب رياغتلا مزاتسي فطعلا نال ملثا
 الو مفرلا ىلا مطقلا ديكوتلا ظافلا نم اهريغ يف الو اهيف زوجي الو ٠ هسفن ىلع ءيثلا
 ديكوتلا نم دوصقملا ىنعملا ةافاثم نم هيف أل راعخلا ع نضل ىلا

 ةماعو عيمج كح وهام س

 هانا اذ هلوك رهو اضيا روكذملا عوبتملا طرشب مدقتملا لك <52 5

 شبجلا ءاج لوقتف عيمجبا عم | دحاو الغفل نامزايو دكو ملا ريمض ىلا نافاضتف

 نوتماع وا ؟نيعيمح ءاسنلاو مهتماع وا مهعيمج موقلاو اهتماع وا اهعيمج ةليبقلاو هتماع وا هعيبمج
 اتلكو الك كح وه ام س

 ركذلل الك نا ريغ هريمض ىلا نيتفاضم طقف يننملا امهي دككي نا ج
 دك "ري نا زوجي الو ٠ اهاتلكن اتارملاو اههالكن الجرلا ءاج لوقتف ثنولل اتلكو
 الو ناعمجا وا امبلك 1 اشبجلاءاجلاقي الف لومشلا ظافلا ىرم امهريغب ىنخملا



 نال
 ك0 للا تكتل اة

 لجرلا لكل جرلا تناو موقلا لك موقلا مث كلوق يف أك
 سفدلابهديكوت يف طرتشا ام لصتملا عوفرملا ريمضال لكب ديكوتلا يف طرتشي ال ”

 ٠ كلك اوموق لوقتف اقاطم ريعشلا اهب دك وب لبكانه روكذملا روذحلا دوجو مدعل نيعلاو
 بارا :اذاف.٠ رج م د ينعا كلك ماا 0 :ايقنا كلك متئاو . ملك ب ترب . ملك كتم ا

 ديج نسح وهو زاج لكب دبكوتلا لبق لصفنم ريمضب عوفرملا لصلملا ريعملا ديكوت
 ديكوتلا يف لكو نيعلاو سفنلا عمتجا ذا * يقابلا يف اذكو لكنا اومرق ارد

 ةماعو لك عمتجا اذاو ٠ مهلك مهنيعا وا مهسفنا لاجرلا ءاج لوقتف لك ىلع اماه
 : كا
 : مههتماع مهلك م وقلا ءاج لوقثف لك ماى

 عمجا مح وه ام س
 مدقتملا هطرشب دككرملا ريعت ىلا ةفاضملا لكدعب ابلاغ اهب دكثوي نا جا
 امو اهعورفو عمجا يف ةفاضالا راركت نع كلذب ىنغتسيف ءازجا اذ هل مر
 اموأ عمجا فرصتتو ابعورفو عتباو عصبأو 0 | شو ظافلالا هده نم ابعبتي

 ءاج_لوقتف هبسحب عمجتو كنأوتو ركذت يا لسد ةلاح بسحي ابعبتي

 هاجو ءاعتب ءاعصب ءاعتك ءاعمج اهلك هليبقلا تءاجو عتبأ مصب منك عمجا هلكش يجلا

 ةنرلك تادملا تداجو نوعتبا نومصبا نوعنكا نوعمجا مهلك فن وديزلا
 ٠ مكتلإ عصب عدل عملج

 أهلي امو امل لاقي و هري رقثو ديكوتلا ةدايزا لكدعب عمجاب دك اهنا ( حاضيا )
 دك وملا عوبتلل ديكوت اهلك اهنا الا عما عباوت اهيلب امو اه دعب عنكأل لاقي و لك عباوت
 اهتقارعت اهعباوتو عمجا لعلك ت مدق امناو ٠ هلبق امل ديكو ث ظافلالا نم دحاو لك نا ال لكب
 ةيعمجلا يف رص هنال عمجا اهيلو امناو ٠ لومشلاو ةطاحالا يف <ضنأ اهنوكلو ديك وعلا يف
 متكت نم هنال مجلا لع ةلالدلا يف هنع ةطاطخنال عنك ”عمجا يلو امئاو ٠ عمجلا نمدقاقتشال
 لاس اذا قرعلا عصبت نم هنال عصبأ دكا يلو امناو ٠ عملا ىنعم هيفف ضبقنا اذا داجلا
 ديدش وا قنعلا لي وط هناف عصبا نم دعبا هنال عتبا رخأو ٠ عمتخي ىتح ليسب ال وهو



 و

 ٠ دكولل ةلكت وه امنا ديكوتلاو هنم فعضا وه امل ةلكت نوكيال يوقا وه امو افي رعت
 ةسفنب : ديز .ءاج لاقيف ةدئازلا ءابلاب ديكو علا يف نيعلاو سفدلا رح زوجي .( هيينث )

 ء[ بتاتلا نطا فرع 0 لحما لامنتشال عابتالا ةكرح امهرخا َلَعردقيف هتيعبوا

 ٠ الحم عوبتملا بارعا امهيلع يرجي
 لومشلا ىلع ضيصنتلا هب دوصقملا ديكوتلا ظافلاب دكوملا يف طرتشي اذام س

 مومعلا هرهاظ امي صوصخلاا ةدارا عفرو

 هيلا كة ةبسل ىف يف هعقوم امضعب عوقو حصي ءادحأ هل ام نوكي نا ج

 نسسح 7-0 2 هيف لخديو مهلك م وقلا ءاح < هتاذ رامتعاب ا

 لاقي الو هلك دبعلا تي رشا وحن لماعلا رايتعاب اماو ٠ ءادوس اهلك ش حولا ةرقب نيعو

 لع عقي هناف ءارتشالا فالخب ضعب نود هضعبل؛ جلا روصت نكمي ال ذا هلك دبعلا ءاج
 ولك دييعلات ب داشأ رماة رمالا رابعا, نوكي دقو ٠ نير لضلا كتل 00

 ديكوتلا يف لك وه ام س

 فاضتو مدقتملا طرشلاب عججباو درفملا وهو ىنثملا ريغ اهب دكر نأ. ج

 مهلك لاجرلاو هلك شدجلا ءاج لوقتف هلاوحا عمجي ىف دك وملا قباطي ريمض ىلا

 |'رج لهو حبق هلك ورمتو هلك ناصحلا تعب و اهلك ةليبقلاو نبك هاسنلاو

 ليبقنم وهام امس الو ةفاضالا باب يف لكم اكحا نيواطتلا كلن « هيبثث »

 هرملا ىنمتي ام لك ام وحن اظفل يننلا ةادأ ن هرعشل اعاد اهنا نم ينتلا .زيح يف اطوخد

 ذخ ل اهلك ماردلاو ذخنآ مل ماردلا لكون ةبتزوا ٠مهلكموقلا ءاجئام وتو ٠ هكرذي
 يفنلا ةادا لع تمدقتث اذا اماو :مومعلا بلس دافاو ةصاخ .لومشلا ىلا  يندلا هجوت
 لثم ىلا فاضت دق اهناو ٠ بلسلا مومح دافاو درف لك ىلا:يننلا هجوت ةبيزاوا اظن
 يا ('رصمقلاب سائلا لك ساعلا ةبشا ان") هلوقك هرب نرع هب ينغتستف دك ملا رهاظلا

 كرا يبي هنا لع :"رعشلاب/ضاخ وهو لكو فلل انياب لوقلا لع منك عادلا بقي
 تمن اهناب اضيا لوقلا َلَع فقتف ةفاضالا يف لك ماكحا نم هعضوم يف كلذ عجارت
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 خر نك ٠ را ١ لصتم عفر ريغل ريغل ريمضلا ناكاذاو ٠ هسفن ءاج ديز الو مسفلا

 لوقتف طرش ريغ أمي دكا :1ل ناك و لصفنم وا لبصتم تيضناناكرو |لصفنم

 اههب تررم ناديزلاو اهسفن اهتيار دنهو تدصق كئيع كاياو ٠ اذه تلعف ك.سفنتنا
 اًرج لهو ”نهنيعا نهب تررم تاددحلاو امهسفنا

 ةرهاظلا ءاعمالا نم امهنا عم نيعلاو سفنلاب نيمتشلا لكما نا زاج امنا « حاضيا 0

 لب ز نيعو:كسفنا فاه فرعا و ريك ديكو تلا ريغ يفنالمهتنسب امهناف املالفيسا ةوفل
 اوهركب ف نيعلاو نسفدللام لالقتسالا ةوق نم احلنسلف ظافلالا نم اهريغفالخب ةزيرش
 دكءوي نا امهب لصاللا عوفرملا ريمضلا ديك ودل اوطرتشا مهنا الا امهب اهلك ئامضلا ديكوت
 ميرم ليق ول اك بيكارتلا ضعب يف سابنلالا نم قيال 3 عوفرملا ل صفنملا نيمجضاب "لوا
 تجرخ اتزم نيعو تبهذ مرد سف نوكم نان ُ وتل اهنيع تجرخ اترمو اهسفن تبهذ

 مموثلا كلذ بهذو سابتلالا الذ عفدنا اهنيع  تجرخ وا اهسفن ب تبهذ لبق اداف
 [درط روكذملا سابتلالا اهبف لص-ال يتلا بيكارتلا ةيقب نيبيكرتلا نيذه لع اولمج

 اوهركف ءزجللا ةلزنم لصنملا عوفرملا ريمضلاناب طارتشالا كلذ ضيا مهضعب للغو ٠ بابلل
 ةللطج نم «لفتشنم لوا ,.ديكوتءاجواف هسنن نيغ نم لقعنم لول 'مواذك وإن لإ

 وهؤ هسج ريغ نم لقتسملاب هديك أتل !ديبمت نوكيل عوفرملا لضفنملا ريمضلا وهو وانعم
 ريغ اني امهب دك ءوملا ناك اذا اذهطو ٠ ةرهاظلا ءاعمالا نم ايه :ناذإلا نيعلاو سفنلا

 توجو اوطرتشيمل ارورجم وا ًاقاطم يوصنم وا الضفنم اعوفرع ناك ناب لصتم عوفزم
 تناثناو' اذه تاق كنسفن تنا.لوقثف ني رمالا اوزاجا لب: لصفنملا ريعمنلاب لوا هديك وت
 كنب رضوا كسفن كب رضو تدصق كنيعتناكاياو ينعا كسفن كاياو كلذ تلعف كفن

 روذحملادوجو مدهلكلذو | رج لهو كسفنتنا كب تررمو كنيع كب تررمو كسفن تنا

 لصفنملا ريمضلا نال يناثلا ليلعتلا لع ةيضتقملاةلعلا نادقفاو لوالا ليلعتلا لعءانب روكذملا

 لوم رورحلاو لاصتالا ةدش يف عوفرم اك سيل بوضنملاو هسفنب هلال تسال لصفملاك سيل

 الف لصفنملا ريعمتلاب هتيبو امهنيبلصفلا عن دا | رهاظ اعنا اني دك ولآ ناك اذا اماو ٠ هيلع

 رهاظلا نم يوقا ريعملا نوكل ريملاب 50 هبال رعاظلا ال هنيغ وع اداسفا وه دن نا لاقبأ



 هاا

 ٠ هب امهطب ريل دككوملا ريمض ىلا افاضي نا نيعلاو سفنلا كح ناكأمنا ( حاضبا )
 نازوجيو تيأر اك ركّذملا ديك ون يف امهظفلك ثنئوملا ديكوت يف نيعلاو سفنلا ظفلو
 نيعلا لع سفنلا دقت ذئتيح بجيو هئيعهسفن دي ز ءاجلوقتف فطع ريغب نكلو امهنيب عمجت
 امهعمجت انلوقو ٠ نسح وه لب بجاوب سبل هنا ليقو ٠ هسفن هئيع ديز ءاج لوقلال يا

 نيعلاب دكءوي الو نويعو سون لع نيعومحي اههب دكءوي نا زوجيال يا لعفا نزو لع
 يا بجاوب سدلو 0 ىنثملا عم امهعمج نا مهضعب لاقو راتخلا ىلن نايعا ىلع ةعومجم
 امهنيع فا امهسفن ناتارملا وا ناديزلا ءاج لوقتف ةينغتلاو دارفالا اضيا امهيف زوجي هنا

 ٠ عملاو يناملاو درفملا امهب دككوي نيءلاو سفنلا نا مدقث امم رهظيف امهانيعوا امهاسفن وا
 هئمضتم ىلا فاضم ىنعملا يفىنثم لك يف ةينئتلاودارفالاو عما زاوجي ةاحتلا حرص دقو

 ةينثتلا لع: هرايثخا اما :اكبولق تفص دقف هللا يلا ايون نا. هلوق هتمو عملا راتخلا نكك
 دارفالا لع هرايتخا اماو ٠ امهتينث“ نيب عجلا اوهركف دحاولا يشلاك نيفياضتملا نالف

 حجري مهفعب و ةيبثتلا ىلع دارفالا حجري ىبضعب و . ىنعملا يف عمج نينثالا نالف
 يداوغلا رغلا نم كاقس ٠ يمئرت نيب داولا نطب ةمامح » هلوقك اهالك مس دقو نيا
 « نيسرألا روبظ للثم اهاربظ ٠ نيتره نيفذق نيبمهمو » هلوقو « اهريطم

 يداوغلاو *رغلا بحسلا نم يافوذحل ةفص شو ءاضيب يا ١ارغ عمج وهو ضييبلا ”رغلاف
 ىنثم نيبمجملاو ١ رطملا ريغكلا ميلا حيتفب ريطملاو ٠ ًحابص ةرطمملا ةباحسلا شو ةيداغعمج
 ترم ,يثم نينرملاو ديعبلا وهو فذق ىتثم نيفذقلاو رفقلا_تراكملا وهو همهم
 عفترا ام امهيرهظب دارملاو ٠ هيف تابن ال يذلا ثراككا وهو ءارلا نوكسو يبملا حتف

 نيسرتلا روبظ لثم هلوق ينعمو ٠ فورعم وهو ءاثلا مضب سرت ىنث» نيسرخأاو امهنم
 ٠ ةبالصلا يف ها

 كلذ نوكي فيكو نيعلاو سفنلاب ريمضلا دككوي نا زوجي له .س
 دكو لا ريمضلا ناكاذا هنا ريغ قالطالا ٌلعزئاخ امهب هديكأت اما ج

 ريمضلاب لبق هدكوت بجي اًرتتسم وا اًزراب ناك ءاوس لضتم مفر ريع أمهب

 اوموق لول نا زوحي الو ٠ هسفن وه ءاج ديزو مسفنا متنا اوموق لوقتف لصفنملا
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 مقاو فاضملا فذ الثم ةنيدملا ريمالا مداخىنب ريدقتلاو ريمالا ىلا فاضم ريدقن ل
 ةقيقحلا داتسالا نم دصقلا_'ناكو مهوتلا وا لامثحالا اذه لثم يفف هماقم هيلا فاغملا

 ديكوتلا ظافلاب ىف ني نا بجي ملكتملا دنع هل وهام ىلا ههبش وا لعفلا دانسا يا ةيلقعلا

 هنيع وا هسفن 'ريمالا ينب لاقيف مموتلا وا لايتحالا كلذل داعبا ضرغلا اذه لذمل ةئيعملا

 نيعيو مموتلا وا لاحالا كلذ عفري ريمالل اديكوت نيعلا وا سفنلا ركذف ةئيدملا
 مهلك ذيمالتلا ءاج لثملا يفليق ول اك ىناغلاو ٠ ةقيقح ةبسنلا بحاص وه امنا ريمالا نوك
 يف مهضعب نود ذيمالتلا نم ضعبلا ىلا ءيجلا دانسا ةدارا لمث# ناك ذيمالتلا هاج
 اذهل ةئيعملا ديك وتلا ظافلاب ىف وي ترا بجي لاّتحالا اذه لثمل اًمفدف مومعلا ةروص

 يجلا مح لوهث نيعب ذيمالتلل (ديكوت مهكر كذف مهلك ذيمالتلا ءاج لاقيف ضرغلا
 ٠ ضعب نود مهضعبب صوصحخلاا ةدارا يفثنتو ذيمالكلل

 اما كيسونعملا نه ضرغلا ناو يونعمو يظفا نامسق ديكوتلا نا تفرع دق .س
 صوصخلا ٌةدارا لائحا عفر اماو زاحلا موت عفر يا عوباملا ىلا فاضم لاّتحا مفر

 هل ةنيعم ظافلا نيضرغلا نيذه نم لكل لهف مومعلا هرهاظ ام

 ماو اتلكو الكو لك ظفل يناثللو نيعلاو سفنلا ظفل لواللف معلا

 ابعورفو عمجا مدي. دقو ةماعو عيرجو ممجأو نوعمجاو ءاعمج شو ارعورفو

 ديكوتلا يف نيملاو سفنلا ؟ح وهام 0

 ريكذتلاو دارفالا ىف هل ًاقباطم دك ملا ريض ىلا افاضي نا ابكح َج

 نصنلا يف اذكو اهتيع وا اهسقن 'دنه تئاجنو هنيع وا هسفن ادي ز ءاجلوقتف امهعورفو

 رو لع ايعمحت مجلاوىتتما دك وتلا يف امو درثملا ذيكاوت يف اذه لاو

 .توديزلا ءاجو امهنيعا وا اههسفنا ناتأرملا وا نالجرلا ءاج لوقتف نيعلا مضب لمذا
 كلذ لع سقو نهنيعا وا نهسفنا تاددحلا تلكو مهنيعا وا مهسفنا



 نحل

 ه انوي كالاخ نبا .ءاج ٠ اهاخا فسوي .تمرك,| ميرع .٠ بيبح ذيئلثلا, موكل ان
 كلام نبا ةيفلا نيباثكلا 05 ترهظتسا ٠ ورمت كقيدص رفاس ٠ سرطب ناعم لاق
 تسرغ ٠ اصيفق اب و تسل ٠ فسوي كمحج نبا ةيبطلا ةداهشلا لان ٠ جزايلا ةزوجراو
 يمالغاي ٠ ىتم ذيملتلا اهيااي ٠ كاذ دي ز اي ٠ ءاسنلاو لاجررلا سانلا رهطا فسوي ٠ ةئين ةرجت

 نينأرملا اغلك دم ليجيالا يف ءاج ءانحوي و اةولو سقرمو ىتهليجتالا ةبتكت دم ١اركب
 ريغك لام سرطب كبيسن عجر ٠ تانبلاونايبصلا ذيمالتلا حجنلاتفسوي كوخا ٠ميرمواترم

 لي ام برعا 4*1

 «. اعوقو هبقرت ريطلا هيلع رشب 10 .كراعلا نبا انا »

 «اب رح اثدجت نا هللا, اكذيعا - الفونو سعث دبع انيوخا ايا »
 إى١

0 

 دكوتلا وهلا ل

 مفري وانريمالا ”ريمالا ضللاعطق وحن هعوبتم رما ررقي يذلا عباتلا وه ج
 صوصخلا ةدارا لاّحأ عفري وا ةيندملا هسفن ريمالا يتب وحت هيلا فاضم لاّتَحا

 مهلك ذ يمالتلا ءاج وحن مومعلا هرهاظ امب

 ةيقب جرخي خلا عفري وا ٠٠ ررقي انلوقو عباوتلا لك لمشي عباتلا انلوق ( حاضيا )
 هعوبتم ري قل يظفللا نم ضرغلا ناو يونعملاو يظفللا ديك وتلا امسق هيف لخديو عباوتلا
 لثملاك هيلا دانسالا يف زاحم لاهتحا لك. عفرب ةقيقح ةبسنلا بحاص هنوك تشر هنا يا
 لاهثحا عفر اما يونعملا نمضرغلا ناو ٠ هيلع مالكلا يف أيسو ”ريمالا ”ريمالا "صللا عطق
 ,رهاظ امي صوصخلا دارا لاهتحا مفر اماو زاحا ةدارا مثوت عفر يا عوبتملا ىلا ٍفانضم

 ةديدملا ريمالا ينب ةئيدملا هسفن ريمالا ىنب روكذملا لثملا يف ليقول ا لوالاف مومعلا
 يا'زاجلا ليبس ل نوكب نا لمتحي ةروضلا هذه لع ريمالا يلا ةئيدملا ءانب دانسا ناكل

 -ا/



 هدم

 . الكةفاضا يناثلا يفو لا يذ ريغب ءادنلايف يا عابتا لوالا لثملا يف ةيلدبلا ىلع مزل 5

 ةراشالا مسا ىلعاي لاخدا عبارلا يفو لاا ىو لعاب لاخدا تلاقلا فو نب رفش تيتا ىلا
 يف عونم 1 6 0 لل كامرا ةناشأ ناكل قوس نرد

 ةيلدبلا ثروت بيكرت لك يف يا ينعملا ةهج نم انلوقو 000 ٠
 لاجرلا موقلا مركا ديز كلوق يف اك عوبتملا لحم عباتلا لحا اذا ىنعملا يف الالتخا هنف.

 انآ دان دال ميقلا لحب ءاسنلاو لاجنلا لالعا 0 اذه كي زوجي الف ءاستلاو"

 ليضفتلا ذصق عم ةفرعملا ىلا فاضملاليضفتلا لعفا نا تفرع ا كا لوو لرقلا

 ىنعملا يف لاخ وهو ءاسنلا ضعب دي ز نوكهنم لصحيف هيلا فاضي ام ضعب الا نوكيال
 ةهج نم ًالالتخا هسيف ةيلدبلا ثروت بيكرت لكف يا امم امهتهج نم انلوقو ٠ رهالظ
 او اهاجا ناف .اهاخا | دز _تبرتم دهر يف اك ىمملا ةبج :نم ًالالتخلاو ةعاصلا
 001 نها دي ز تيرض دنع لاقبال ذا حرطلا ل الرا دير كلرق لح لع نا حص

 لماعلا راركت ةين ىلع هنال حيحصلا ىلَع ءانب ىرخا ةلمج نم ريدقتتلا لرب نا
 )00 لعند اذملو حال 5 اضيأ ىعملا يف لاخو ةعاصلاة يس للخ وهو ب رلا توقيف

 كلو وو: ىررخلا نلخسرلا ءاتناوب ز١كلوق هلغنو لكنا ةنوك عنتمي و نايب فطع اهاخا
 ٠ ءيش يف لدبلا نايبلا فطع قرافي له . نس

 و ريض نوكي ال نايبلا فطع نا ١ مضاوم ةتس يف كلذو معن 3

 ”ةراجبلا فل نأ 1 تاقتشملا يف تعنلا ريظن دمأ اولا يف هنال رعضمل اعبات

 00 لفل سبات الو لايق نك هلا < اريكتتو ا افي رعت هءوبتم قباطي

 يف سبل هنا 5 لوالا لحم هلالحا ةين يف سيل هنا ه لوالا ظفاب نوكيال
 ٠ كلذ لك يف لدبلا فالخي ىرختا ةلمج نمريدقتلا

 و 0 بسس سس

 نيران

 ةالفغلدبلاو فطعلاهيف زوجي ام عدو نيلالهبنايب فطع هنا هيف نيعتبام فتكا 4م#



 هما/

 لك نملك لدب نوكي نأ نايب فطع وهام حصب ىتم س
 فوظعملا ياعوبتملا ل نايبفطع وه ام لحب ناحصيث يح كلذ 3

 كبحاص هاج ون ضيا مباتلا -- لبقي و هنع ءانغتسالل حرطلا لبقي وهو هيلع

 نا حصي هنال هنم الدب نوكي ناو كبحاص لع نايب فطع نوكي نا زوجي ناؤعف ناع
 لاقيف هنع ءانغتسالل ح رطلا لبقي ٌتمفرلابناؤع ءاج لاقيف هكح لبقي و كبحاص لحمل

 ٠ كبحاص ءاج
 اب تدصق ناف نيدصقم ىلع وه امنا مدقث ام يف نب رمالا زاوج نا لعا ( هيبدن ) ش

 يناغلا مسالا محلا تدصق ناو نابي فطع وهف هل (نايب يناثلا تاعجو لوالا مسالا

 ٠ لدب وهف هل ةئتطوتلاك لوالا تاعجو

 لدبلا عنتميو نايبلا فطع نيعتي نيا س

 لبقي الو عوبملا لحي نايب فطعوه ام لحي نا حصب ال ثيح كلذ ج

 ٠ يللاتلا حاضيالا يف الصفم اهرثكا ىرت !؟ لديلا اهيف عنتميو نايب فطع

 لك يف نايبلا فطع نيعتيو لدبلا عنشمي يا ةعانصلا ةهج نم ادلوق « حاضيا »

 اديز يخا اي كلوق يف اك عوبتملا لم عباتلا لالحا يوحنلا سايقلا غوسي ال بيكرت
 لحم هلالحا زوجي ال كلذ لك يف عباتلا ناف الفونو سعت دبع ادي وخا ايو ارمي مالغايو
 ف تفرع امك ءانبلا هيف هلكحو ءاددلا يف اًظفل درفملا علا بصن يضتقي هنال عوبشملا
 هنوك عننمي و نابي فطع ةلثمالا هذه نم لك يف عباتلا نوكي نا نيعتي اذهو هعضوم
 بيكر ت لك كلذ لثمو ينبم وه امل ظفل بصنلا وهو ةعانصلا يف لالتخا عقي الثل الدب

 كي وخا الكوحنو ديز مالغ لجرلا اهما اي ونيف اكروكذملالالتخالا ةيلدبلا هيف ثروت
 ديز لجرلا براضلا ءاجوحنو اذه ديز ايوحنو ثراحلا ديزاي وحنو اندنع ورمجو ديز
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 هنيب لصفلا زوجي 7 عم اهعاّمجا نمحاضيالا لصحيف هنم حضوا نوكيال دقو هتقيقح

 ظ ٠ ترم 5 هعوبتم نيبو
 نايبلا فطع نم ضرغلاام س

0 

 تاكنلا نيب نابلا فطغ دري وأ س

 تسل لوقثف نيققحلا ةءاج هيلعو موقلا بهاذم نم ميال ىلع معل 6

 بهذلل نايب فطع متاملاو بوغال نايب فطع ةبجلاف انمتاخ بهذ تفصو ةبج اًبوث
 فنرال حيحصلا وه تا ركللا يف نايبلا دو روب نيلئاقلا ب هذم ناك امنا « هيبثت »

 بوغلا نم صخا ةبجلا نراف نيلثملا يف اك ضعب نم صخا نوكي دق تاركدلا ضعب

 لما نيب نايبلا فطع دري له س

 هنم نولعجيو هنوتبثيف نوينايبلا اماو أهيف هدورو نو ركني ةاحلا نا 3
 ةلمجل ىلبي ال كلو دلخلا ةرجش لع كلدا له مد !اي لاق ناطيشلا هيلا سوسف هلوق

 انثدحهلوق هلثمو ماهبالا نم اهيف امل ةحضوم اهنال سوسو ةلمجل نايب فطع مد أ اي لاق

 ىنخيال 6 نوينايبلا هلاق ام حيحصلاو ٠ لاق ماشه نب ىسيع
 هعوبتم عم كيل ره ام ١س

 اير ةضاوب ادا فاو اكن انى | ركذتو ارو ادي كوارم ايسنم
 ٠مرم كما تءاجو ٠ورمع كيبخاب تررمو ٠ رمح كاخا تيارو .”دب ز كوخاءاجلوقتف
 ٠ سلوب و سرطب ناسيدقلا ةداهشلا لانو ."ريطلا تاذئاعلا نمئوملاو ٠ لبج بوث تسلو
 | رج و 6 رمز ارم ناثخالا تءاجو



 ١ ويل كيك - و
500 

 6ه؟وه

 هلملعت ام غيمج لو ةصي وعلا لئاسملا يف ناكل ب ةئيعم وا ةلهس لئاسم يف نكي مل هناو
 ذاتسالا ةعارب ىلا كحاجنل بسنت نا 6 ىولعلا كلة يف ريهاشملا نم اوناك صاحفلا نا 0

 ددج ناحتمالا اذه ثرا 5 ةذمالتلاب هتبانع مظعمو ضماوءلا فشك لع هتردقمو

 امل انادصم نوكتس ناحتمالا ةدابش نراهلدكوت 7 كيبغر بشاب 00
 :٠ ءاقبلا لوطب هل وعدت ًاريخا ٠ هتضرع

 لصف

 نايبلا فطع يف
 نايبلا فطع وهام س

 الو ةبسنلاب دوصقم ريغ هصصخ و هعوبتم حضوإ يذلا عباتلا وه 3

 كيخال نابب فطع فسويف فسوي كوخا ءاج هلاثم قتشمب الوكم الو اقتشم
 ديكوتلاجرخي هعوبتم حضوي انلوقو عباوتلا لكل مشي مباتلا اذه اناوق « حاضيا »

 فطعو هعوبتم ردا ررقب ديكو تلا لب هعوبتم حضويال أمهنم لك ناف قسلا فطعو

 لا ل ملا يف هاباو هعمجي قسنلا
 انلوقو ٠ هركذ ىتًايس مك لماعلا راركت ةين يف وهو ةبسنلاب دوصقملا وه هنال لدبلا جرخي
 اك قش ًالوأوم وا ًاقثشم الا نوكيأل هنال تعدلا جرخي قعشمب الوءوماالو اقتشم الو

 نود تابلاب قلصتي,هنال قعشلاب.لوءوم ريغ (ذتاج الا نوكيال نالا بط
 هعوبتم حاضيال تعنلاك ضر وكيف ضرغلا يف تعنلاو نايبلا فطع قفتي ع + ةفصلا

 نايبلا فطع حاضيا نا الا تعنلا يف اهركذ راما ضارغالا نم كلذ ريغو هصيصختو

 تعنلاك هيببس يف وأ عوبلملايف ىنعم ىلع ةلالدلاب الهتاذب نانوكي امنا هايا هصيصختو هعوبتم

 ٠ امهنيب رخا قرف اذهو
 الو [ريمض نوكي الف تعنلاك رهاظ امسا الا نايبلا فطع نوكي ال ١" « هيبنت »

 الو نايب بفطع فطعي ال كلذك هب تعني الو تعدي ال ريمتلا:نا كف يعمل عبأت

 نرايبب هحضوي هنال هعوبتم نم رهشا نوكي نا نايبلا فطعيف بلاغلا ” هيلع فطعي
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 هد « ينبسي ميلا ع نما دقللو » هلوق ف 6 ع ةركلا

 وف 0 01 فرم هناا نمل ذيع ةركت هنرك نابقعاب ميئللا تعن نركألا نأ لن
 « هئيعب ًاصخت يضتقت ال امال ىنعملا يف افي رعت ديفت ال هيف لأ نال اظفل ال ىعم ةركت
 لك« 1 حجرالا وهو هيف في رعتلا ةروص رابتعاب هدم لاح نوكت نا وخد
 ةضحم ريغ كل دعب ةلمح

 لع اهلائشال ةيعسالا ةلمجلاب هنم ىوقا ةيلعفلا ةلججلاب تعنلا نا ليق ١ 2« هيبنت »

 ءاج وحن ةيلكلاب قدشملا نع واخ دقف ةيعمالا اماو قاقتشالا يف فصولل بسانملا لعفلا
 تفرع لاح ةعقاولا ةاإا ف الخ واولاب معن ةءقاولا ةاملا نرتقت نا زوجيال ”دي زهوبالجر

 ءازعلا تحي لضاق لجر يددق لاقيق لصالا هنال درذملا مادقب ةلمجو درفم تمااذا
 كرايم هالو لنا داكاوزب و ةلمخعا ميدقت ردنو

 | -حجموههسل

 نيرات

 0 1 را نأ نع بخ ما ايابقال كمت تا ءاهيشاوا تلمح لك ىلا زق ا
 0 كلذ ريغ مأ هل ةاص

 ةقبرل اعاو ٠ هفاس نأش نم رقحيو هيل نم 5 حودمملاب رضقي عم اذه

 رذفلا يف مهنم لكل لمي هبا ل دادزت ءابالاو هئابأب فرشي حودمملا لعجي نا حدملا

 ةعاسلا نيبو ب اين عش نع كولا لاو دعب يسفن يذلاوف : دع حدملا قو اليح

 "ليتك لذفو نيلئادلا نم ةريفك قرطال :٠٠ ول «ةيئامن لضتو ةئانم ديت ,ةئفأ نع الو
 بايب ا ا 0 ءالبلا 0 3 ت0 نيف معامل ار 1 لا 0

 17 ا 00 برضو ا 4مم ا 3 نعط نود ا

 نيلوب رام ةسدك ةردبمل ايف ةندتك لفعا + مثلا لك رمشلا يصح هةاووملا هنم ًاريعل
 كنا" 5 كيلع ىرج يذلا ناحتمالا نع 9 ا هز كيبا لا سل 2

 قيفدتلا ديدش ناك هناب ناحتمالا ناش مظعت نا تاما ناب نيزربملا نم ا



 مخ

 تمن ةعقاولا اهلا ماكحا يف
 أهم توعاملا يف طراشي اذامو 5 م : ينلا ةلجخلا يف طرتشب لل سس

 هير نوكتنا اهيفطرئشيفةيفرظ واةياعف واةيعسا تناك ءاوسفةلججا امأ ج

 ةقحمب ككنركينادفطرتخفتومملاماو :تروعنلا ا 2
 لجر ءاخ لهوأت يف كلذ ناف رادلا يف وا كددعوا تاق هوبا وا هوبا ماق لجر 0

 رادلا يف وا كدنع لصاح وا رقتسم وا هوبا ُئاق

 نالت ذكلاو قدصلال ةلمثحم يا ةيربخ نورك نا ةلملا يف طرتشا امنا « حاضيا »

 الا كلذل ملصتال ةلملاو تفرع اك هصصخي وا توعنم لا حضوي نا تعنلا نم ضرغلا
 ا عماسأل مولعم ريغ ةيئاثنالا ةلمخلا نومضمو عماسلا دنع يول اوس نك اذ

 رابخالا مص ام اهب تعنلاصي الف ةدئاف اهب لصخي الو توعنملا صصخت نا نكمي الف لبق
 درو اذاف هفرعت له لجر يدنعالو هنهتال وا هبرضا لجرب تررم لاقي الف هيلعو اهب
 مالظلانج اذا ىتح» هلوقك فوذحم لوق راعما لعل 1 ةئاشالاةللا كحل موي ام
 د ءاملب طواخمم نبلب اوءاج يف طق كيال كبار له قذمي اوذاج ٠ طلعخاو

 ءامللاب طولخم نبلب هوتا ُث هيلع اولاطاو هوفاضا اموق رعاشلا فصي ٠ بئذلا تأر له
 ردصم قوذهملا يا قذملاو ضايبلا ةلق تيس ئذلا نول هبشي ةيشعلا يفهنو راص ىتح

 ابطبري ريم لع ةلمعشم نوكت نا اهيف طرتشا امناو ٠ ءاملاب هتطلخ اذا نبللا تقذم

 اهناف !ًدخ ةعقاولا فالخب ؟ريمض الا اهيف طبارلا نوكي الو ٠ هصيصخت اهب لصحيل توعنملاب
 ةركدلاب ةلمجلا لوأتل ةركت نوكي نا توعنملا يف طرتشا اماو * ترم اك هريغبو هب طب رت

 لوأتل انلوقو ضكار وا هوبا مئاق لجر ءاج لي وأت يف ضكري وا هوبا ماق لجر ءاج وحنف
 ضراوع نم ريكتتلاو في رعتلا كرال ةركت الو ةفرعم تسدل ةلجلا نال ةركدلاب ةلجلا

 ار ااوب ةركسلا قست قانا ولا ماتيس ل
 تناكاذا هنال ىنعمو اظفل يا ةضحم ةركت انلوقو ٠ مدقتل اك ةركدلاب اهوأتن ةفرعملا
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 عجلاو ةينثثلا يف هقباطب ملو انلوقب دارملا وه اذهو ثيغاربلا ينولك | ةخا ىلعالا ماسلا
 لمفلا هباثنملا لعافلا مسا نال ريسكت عمج عمجي ناو دارفالا هيف زوجين امم عفر اذا اما
 ا اذا ل لعفلان ال ا اعلا ة ةنزاومنع زيكتلا وتس 58 5 1ذا

 روك ذل عمجا نيب حيجرألا يف فلثخاو هوابا . ما 1 هوأبا جر لجرب ترزع لوقتف

 0 0 ترر» 0 منيح توعدملا ناك نا هنا وه نيققحلا دنع هجوالاو دارفالاو

 ا رفالاف تم وأ ادرفم تاك ناك امييدم ةلك اثملا لجال ح صقأ 5 كسلا ف ريسكتلاف مذوابا

 نيعت ىنثم يبسلا ناك ناف اههءوابا رك نيلجربو ا لجرب تررب رت حما

 0019 ندم 0 * تررع 7 ا

 هس 0 2 أ

 ني رامت

 ءتدقحلا تعنلا ىرحم يراخلا للاوهكح لع يراجلا يبسلا ثعنلا ىلارشا 4١
 ددعلا يريثكلا هئادعا ىلع ددعلا يليق لاجرب رصانب مرككبفسوي ناكدقل

 مهنع ةبئاغلاو مهنادبا ةدهاشلا نساعلا نمار ركل ٠ را يف اهرما روهشم عقاوم
 ةصخاشلاك بلعب ةعلق انر ز ٠ هدج يلاعثملاو هدهج للاغلاو هدمح يشافلا هل هلل دما مطوقع

 ةياتالا در ع دول ايان لجرلا اذه ءايموسرو اطولط ةسرادلا اهراوساةيماطلا اهراث
 ءالع ذيمالت ءالءوه ٠ : اما "مج لع خيرانلا ٠ هتعبن ةفي رش هدئحم يرك
 هوجولا رغ موقب تررم ٠ انا امهملعملا كانبا ناذه ٠ هما ةرهاطلا عوسي هاج ٠ مهتذناسا
 اهديج .لطاع ا ةقيشر ا تروق ٠ مهحامر ةددسم مهفويس ةفهرم يدايالا ضيب

 اهميس ليلع رايطالا ةدرغم راهزالا ةقتفم نامتالا ةيخكا هكر لح ٠ انمصعم لاح

 ٠ اهءوام بيط اهءةواوه قيقر

 هأثعم حضوا 6 هب رعا مث تيبلا اذه نبرغرلان 5

 4 انا فعل” ناوزالا ةضلاختلا ١ ابعت يدق! | داسحا  نونوصي »

5 ” 7 

0 
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 ة؟أ

 الف أدي ها) الا دازاف' «٠:هيحاض لق اد نه يف .ناطيكلاو للا مصتخا كسانلا
 أدب .اذا .كيتانلا هتوفي نا. تراطسشلا نانو. ..ناطسكلا ادياذاةرشلا 00

 كسانلا ارذحم صالا حاص ؟ريخا ( انه امهتلاح للدم ) ماصخلا امهنيب دتشا ٠٠٠ صللا

 ٠٠٠ صللا نم كسانلا رذحم ناطيشلا حاصو ناطيشلا نم

 لصف

 هياكل ىبسلا ل ف

 57 ا اذامل 0

 هل أمي قنعملا ف قلعتي يا 4يملس م ءىشل وه ىلع يرحب هزال 9

 قلعتم ركل نافوهوبا و 1 ديز اج انلوق ف 5 توعنملاب اي 4 نلاضتا

 توعنملا دي زا ال هل هنوكل هوباب ىنعملا يف

 ةقباطملابوجو يف يقيقحلاتعنلاك ناك هييستعنلا اذه مفري ملاذا .ج

 ءايالا 1 اع علل نام لابو دابا بج ارعابتررم لوقتف هأق تومنلل

 هقباطي يا ا ف زرابلا هريعك وا رهاظلا هيَ دس عفرنأو

 ” لاهي مك عملو ةينغتلا يف هقباطي لو دارفالاو ثينأتلاو ريك ذتلا يف
 هأتي راج وا 44 راج ةرفضاحو هنالغ وأ هامل رضاحو همالغ رضاح لجرب ترز» لوقف

 امالغو همالغ رضحي لعفلا يف لاقي 5 مههوجو ةنسح لاجرب تررم اذكوهي راوج وا

 ركذملا عمجاو ةنافنلا ُِف هدعبأم قباطي نأ يبسلا تعنلا رولا 4 حاضيا 00

1 
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 ني راق

 تودنلاب اقبلي ءانعم نم انمن نيلاله نيب عقاولا لعفلا ناكم لمخا 2

 ةعلاطلل « عرفتت» موق نانويلا ةفسالف ناك ٠ ةليلق ناثسلا ف « ترهزا » تارحتلا

 مهلا لخاف « 20 عمج لبجلا ىلإ هل 16 تقر »تاموظنم ناويذلا اذه ىف ٠لمأتلاو

 ( تقر ) تارابعهل ناكف ذاتسالا بطخ « جضنبب » رمشلا الا يردشنال ٠مثدشريو
 النو )ددع تاذ ءايسلا فلا تراس كاركلا  ةنادملا قى( قسم ر بكلا ذا

 *رخفلا يف ( تءادب ) دئاصق قدزرفلل ٠اندالب يف نوليلق مولعلا يف ( ترهتشا ) لاجرلا
 قيانلا توعبملا ىبط هلعحاو تن نيلاله ني ةعوضوملا رداصملا نم لخ/

 اهزاوج وا عطقلا وا عابتالا بوجو ىلع هبنو

 ةكلملا هتأرماو نانيدرف كلملا دم ٠ نويعلا مهب رقث « حالصلا » تانبلاو نودبلا “

 كوخا مركا ( لضفلا ) ورمج تاو دي ز ءاج ءاكريما حتفيل نئافسب سوبموك ( ةمظعلا )
 ؛[ ركل ) كداو كوبا لراز.٠ يلا (لاسرالا) ةديصقلاو باتكلا ترق (٠ علا ) كراج
 ' دكار هنفالاو كلا 3 لرب ثرزم : ةئيدملا ىلا (تفل اعلا ) يتاوخأ كتوشلا لذا
 مئاهبلاو سانلا نم رفاو ددع تام (٠ ناسحالا) نودي زلا ىضم ( لقعلا ) ناتأرملا تءاج

 (مركلا) كابا ئرطمو كيخاحدام اذه ٠ (لضفلا) ردي زءركمو ورم براض اذه ٠ ( عفنلا)
 هحالصا ببس ركذاو توعنلا يف عقاولا طلغلا جاصا

 001 اص تانب ثالث هخال ناكو ٠ غشلا عبأ "صا دالوا ثالث ديزا ا

 داحتالا ةحاس تو ريب يف ترظن ٠ناءرابلا بيطخلا لع تيدثاو رعاشلا تمركا ٠ ءاغشل
 الا دكت (تاخدو ناك نيمالا ةعبطم ترظن ٠ ناتليملا ةيركللا ارم ترها

 مدق رك ذلا يرشتنملا لوهلا يبا ىلا تبه ذو علا تثرز رصمهىلا تاضو ا. . نيدببظعلا
 ٠ رشلا ةياغ ريرش حالصلا ةياغ لاص نافنص بعش لك ٠ نيلضافلا كلاخ لبقاو كوبا

 فو ناطيشلاو صللاو كسانلا ةياكح تبتكأ

 ناطيشو اهقرسيل صل هعبت ٠٠٠ ىلا اهداقف ةبولح ةرقب باصا اكسان نا حي
 مان الو ٠٠٠ هبحاص دصقم ناطيشلاو صللا نم لك فرع ٠٠٠ كسانلا فطغخيل



 هأ 4

 باوبب مئاقلقاعلا هللاو ةديز وحن مسقلاب ”ملقاملائاقدي زوحنريجلاب 3/ ضرالاو

 نول ولمسقل هنا وحن رتل بيغلا ملاع متيتأبل يرو ليؤحن مسقلا

 كم ريخأدي ز الا دحايفءاجام وحن ءانئتسالاب ١١ مظع
 توعنلا نيب امهراركت بجيف اماو الب توعنملاو تعدلا نيب ًاضيا لصفيو ( هيبنت )

 مهبملا ُتوعنملا نيب ءيشب لصفلا زوجي ال 75 لايعتسالا يف ريغك وهو ديعب اماو بيرق
 ٠ امهنيب ةمزالملا دعشتف هوب ال مهبملا باط ةدشل يركلا اذهب تررم وحن ةتعنو

 تعنلاو توعنملا نم لك فذحي نا زوجي له س
 هفذ> رثكيف توعاملا اما ٠ هفذح زوج تعنلاوا تونتلا ل1 0

 لمحأ :ناوحل لماعلا ةرشامل اخلاص تعنلا ناك اذا ١ هماقم نع

 نم سبل هنا هلوقو نبلا يا قحلاب تئج نالا هلوق وحن هيلع ةلالدلا اليلق فذحي
 ٠ ةلئاط اًنبش طعا مل يا « عنمأ مو اًئيش طعأ مل » هلوقو نيبحانلا يا كلها

 ماهبالا دصق دنع الا هفذح زوجي ال امههنم لعب ملا يا ثا ٍلعاذا انلوق ( حاضيا )

 كسلا نركب نأ عا ملا احلاص ناك اذا انلوقو ٠ اًثيش يا اليوط تيار وحن عماسلا ىلع

 توعنملا ناك نا طبارلا لع ةلمثشم ةلمحو الثم الوعفم وا العاف هتوعنم ناك اذا !درفم

 للا قي رف انم انلوقو ١!ًذيز برضب لجر تنا كيا (ديز برغي تنا وحن القم اربخ
 كيسذلا انه يا الوصو. نورذدقيف نييفوكلا بهذهاماو - نييرصصإلا 01١

 لاصتا نم دشا هتلصب لوصوملا لاصت"' نال سقا نيب رصبلا ريدقنو نعظ نم امو نعظ

 فذحي دقو ٠ امهدحا فذخ لمس الف نيمزالتم ناك اذاو اعمزالتل هتفصب فوضوملا

 ةعفان ةايح يا ىجي الو اهيف تومي ال وخن اعيمح تعنلاو توعنملا



 هامل

 م لحرب تير لوقشاال ما هثودب توعنملا نيعت ءاوس مطقلا يقابلا كي

 : عييمجا ُّى مطقلا ذوحي الو مطقلا ىلع ”ببيل ”لقاعو سبل القاع

 *رع ينغتست ال ةركشلا نال اهعيمج ةركشلا توعن يف عطقلا زي ملا ( حاضيا )

 ا تنلا رودي ةركنلا ىقبتف ةفئاعتسم ةلج فوزحلا» راض ايتعن مطق اذاف صيصقتلا

 قابلا انماو صيصختلا وهو اهنعت نم ضرغلا لصحيأ توعنلا لوا عابقا بوحو ىضتقاف

 كاف بواطملا صيصختلا :كةرال ةنودب .نيعتي ال توعنملا ناك واو عطقلا هيف زوحيف

 يفالا هعطقأ زي مل ي رك لجر ءاج وحن (دحاو ءكلا تن راك اذا 1 هيبنت )

 ىلعوا ادتبم راعضا ىلعاما نوكي مطقلا نا ىفمام يف تفرع دق * رعشلا ةرورض
 زوي ال يا'بجاو نيروكذملا لغفلاو ادعبملا نم لك راغضا نا نالا ٍلعاو لعف رامضا
 ىلع مفرلاب ديبجلا هلل دجلا وحن محرتلا وا مذلا واحدملا درحل تعنلا ناك اذا كالذوامهرابظا
 «بللا وحنو مذا كيسا لمف راعضا لع بصنلاب ”باذكلا ديز ءاجو وه يا ادعبم راعضا

 ل1 201 نه كلذ ازيغل ناك اذا اما ١ 5 داو صخا يا :ىصنلاب نيكسملا كدي فلا

 : ىجاتلا ينعاو حافلا

 ءيشب توعنملاو تعنلا نيب لصفلا زوجي له س
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 امهنيب لصفلا زوجي امئاو رم اي ضحم يبنجا ريغب نكلو زوحي معن ج

 هلماع رسفمب 1 ”مئاقلا تبرض ليدز و هلماعب دينا ذي كلب رض ينبجت! ون

 نوفصي امع هللا نايس مخ توعنملا لماع لوم.عم © ”نلوهل سيل كله ةورمانا وحن

 تاومسلا رطاف كش هللا يفأ وحن توعنملا هيف هريخ يذلا ادتبملاب < بيغلا رملاع
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 هاا/

 رخالاو بتاك رجات مثدحا ةثالث همسا يف هكراشي ديز ناك اذا يا ( حاضيا )

 هل هتوعن عابتاب الا مهنيب نم هذه ةلاحلاو دي ز نيعتي الف بتاك هيقف رخالاو هيقف رجات

 هنال يفانتلا نمديف امل عظقلا عنتماو عابتالا اهلك ايف بجو كلذأو اه ك5 ىلا رقثفم ةنال
 ىرت اك وعدي توعنملا ماقمو هيلا ةجاحلا مدعّلع لدي يا توعنلا نع ءانغتسالاب ”رعشم
 دحاولا ءىشلا ةلزنم توعنملا عم ةلزنم ةلاحلا هذه يفتوعنلا هذه نالو ٠ ابيلا ةجاحلا ىلا

 اذأ ا دحاو امن م لمشي محلا اذهو ٠ اهيف عنتما كلذلو اهيفاني عطقلاو
 ٠ هل هعابتا نجي هلا نيفعي ال توطتملا ناك

 اهضعب يف وا توءنلا عيمح يف عطقلاو عابتالا زوجي ىتم س

 0 7 0 مليت اعين ا ملقا

 ذا عبتمل مدقت نا بجي تعطقو تعبتا اذا كلاش بصتتو ًاضعب عقرت

 عيمللا رجب بيبا لقاعلا مركلا ديزب تررم لوقتف 3 دعب عابتالا نوكي ١

 مطقلا ُُط اهضعب بصنو أمضعب 1 وأ أهبصن وا عيمج 1 عابتالا ىلع

 هيلع منو عملا لع هسير فلا هرو عابت 0 لوالا نكد

 ضعب نود اهضعبب ا مقبلا 30 توعنلا مح فيك س

 عسطقلا زوجنو أهنم هنود توعنملا نيعتي ال ب ف عابتالا بجي ك

 0 ”بيطخلا ”رعاشلا ينانبللا ديزب تررع لوقتف كلذ ىوس ام يف عابتالاو

 رعايشلا 0 زوحيو هنودب ناع ال ترها 0 1 ,ال عاتالا ىلع يي ىانبللا

 مطقلا 0 امهبصنو بيطخلاو

 ددعت اذا ةركللا ام كح ف فو

 زاجو اهنم لوالا عابنا بجو هتوعن ثددعتو ةركن توعنملا ناك اذا
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 براض وغ نم نيالا ل لكيلا ف كلام نبا نعو ٠ مص أخمو مصراخم امهنم 6-1

 وا عوفرمب أامهبوصتم عبتا ولف بصنلاب الو عفرلاب رخالا نم ىلوا امهدحا نسل أم

 «امجمنلا عاجشلا ”ناوهفالا ٠ امدقلا هنم ”تايحلا ماس دق»هلوق هئمو زاج بوصنمب اهعوفرم

 بصنت امناو عوفرع وهو تايحلا لف لذ هنا لع بصن هنأف ناوعفالا تلا 2 دهاشلاف

 ١ 10 نداعاف ايبف اماست نيئيش لك نآل ىنملا يف هب الوعفم هنوك ىلا ا رظن ناودفألا
 تالا ةرثك نم هتمال ا ىلوالوال اهيحوتلاو هب علل ف ذح لعفل لوعفم ناوعف الانا ليقو

 هدا ز هيف ميملاو جلا |ذكو ةيملا عاجتلاو ىعفاىبقنالاو تايملا ركذناوعفالاو اص ماس ىنعمو

 لاو توغل لك تددحت اذإ ثودلا ِ تكا

 لفاعلا دي زب تررملوقتف فطملا كرت زوج و مركلاو عاجشلاو ملاعلا دي زب تررم وحن

 راودملا 'يرابلا قلاخلا وهوحت فطعلا زج ُ يناعما ةقفتم تناك ناو ميركلا عاجشلا

 َّ ءيشلا فطع مزاي الل يفناعملا ةقفتملا توعنلا يف فطعلا رز ملامنا ( حاضيا )

 نطايلاورهاظلاورخالاو لوالا وه وحن يئاعملا دعابت دنع نفطعلا نسي امناو ليق ٠ هسفن

 ةغاتخلا توعنلا كلت تناكاذا مث روصملا يرابلا قلاحلا هللا ود وحن تبراقث اذاامفالخب
 اهريغب واهب فطعلا زاجتالاوواولاب فطعلا نيعت ةدحاوةلاح يف توعنملا ُّط ةعمشج يلاعملا

 « بئالاف مناغلافحباصلا ثرعلل ةبأيز فملاي» هلوق هنمو ماو ىتح ادعام فطعلا فورح نم

 بجو ىنءملا فلتخم تعنلاناكو اءومم وا ىنثمتوعنملا ناك اذا هنأ مدقت ( هيبنت )
 مسا كلذ نم يفتي هنا كانهلوقن نا ادتافودل اقي رفت ةصاخ واولاب ضعب لعهضعب فطع

 بتاكلاو رعاشلاءالوهبالو ريضقلاو لي وطلانيذهب تررملاقي الف عومجلاو ىنثملا ةراشالا
 نايبلا فطع وا لدبلا ليبس ىلع كللذ لاقي امنا لب تعنلا ليبس لع فطعلاب بيطحلاو

 اهلك ةددعتملا توعنلا يف عابتالا بجي ىتم س

 لوقتف أاهعيمج اهنودب نيعتي ا لينأو توعنم َق ثتدرو ىم كلذ 2

 هيلع سقو أهعيمج 58 عابتالا ىلع طقف رجلا بتاكلا هيقفلا رجاتلا ديزب تررع
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 هاه

 لقتسي نا امهنم دحاو لك نأش نم نيلماع يلا دحاولا لمصلا ةسن كذا 00
 ىلع نيلماع ظيلست ىلا يداي عابتالا نا كيسا لمعلاو ىنعملاب رخالا نع درفني يا
 ىضم ام يف تفرع دقو اههريغ وا ةيلوعفملا وا ةيلءافلا ةبك ةذحاو ةهج نم.دحاو لومعم

 حصل وهو لدبلا ادعام عوبتملا يف لماعلا وه امنا عباتلا يفلداعلا نا وهلا بهذم نم

 دخأو ماع ىلومسم لع ىريخ اناهك بفض ١

 نوكت ناب امييلا هتبسنو امهيف هلمت دحتانافنالومتم لماعال ناك اذا ج

 ارمجو ادي ز تب رضونالقاعلا ةورمجو ديز ءاج وحن ًالثم ةيلوعفملا واةيلعافلاةهج ىلع
 011 را برعم نيعح كح عطقلا زاجو عابتالا امهتعن يف زاج نيبذاكلا

 دي ز برض وحن قىعملا ةهح نم ايييلا هتساو امييف ملمع فلتخلا ناو ؟ 00

 اهيلا هتيسن تدحتاو اهيف هلمت فلتخا كا 0 بجو نامي ركلا ارمع

 حيحصصلا لع عل ظذفلا تجي كاذكف ٠ اننا 0 ديز مصاخ وحن قنعملا ةهج نم

 لوقتف هثعنب توعنم لك مارفا اقبا زوجي يا ع امهتعن يف زاج ادلوق « حاضيا »

 زوم لهو ٠ بذاكلا | رمعو بزاكسلا !ديز تبرضو :لقاعلا ور مو لداتلا 4

 ضعبلا مالكي فف لقاعلا لقاعلا ةورمتو ديز ءاج لاقي ناب اههريخأت عم نيتعنلا قي رفت
 انلوقو ىنءملا فالتخا مدعل هيف ررضال ذا هزاوج يضغقي سايقلا نا ىلع عنملا ديفيأم

 دارفا زوجين الاو نيتعنلا عمح مم عابتالا عتما كيا ما ةئب عطقلا بجو

 تعن لك م مركلا ار " 2 هيب ظللت شا ع
 ”يركلا يركلا ارمع دي ز برضلوقتف اهريخات عم نيثعنلا قي رفت اضيا زوجي و ٠ هتوعنم
 فنرال لوالا توعدلل يناثلا تعنلاو يناثلا توعتلل لوالا تعنلا لمي نا ىلوالا نكل
 ةددعتملا لاملا يف كلذ لثم قبس 5 امم اميلصف نم لضفا هتوطتم نضال
 وه كيسذلا نيبرصبلا بهذ. لع يا جيمصصلا لع مطقلا بجي اذكو انلوقو ٠ هعجارف
 عوفرملا بلغ عبتا اذا هناو ءايتالا لالا هذهب تعنلا يف زاجا مهضعب نآل ٠ ميحصا|
 نال اولا يا عابتا زاوج اضيا مهضعب نعو٠ نامي ركلا ١ رمع دب ز مصاخ لوقتف
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 1 نركب ال .١ را نيكملاب و ةفرعلاب ةركللا تعتنا نأ“ مزاي .هنال .نالتامااوا
 نيب لصفلا زاوج مدعل نالضافلا ديز ىلاو اذه ءاج زوجي 1 ةراشا مسا نيتوعنملا

 له يلاو ديز ءاحك ل مسا رخا وأ ام يف هزاجأ م نال علا توعنملا

 يف رخالاو ةيربخةلمج يف نيتوعنملا دحا نوكبال نا وهو عبار اطرش مهضعب دازونالقاعلا

 ءاشنالا ىرخالابو رايخالا نيتلملا ىدحاب دصقل تناو ني رماعلا ناعسلا كاخا تعبو

 اممو ٠ ةدحاو ةلزنم نالعأم واعملا ريغب مولعملا طلخينا زوجيال هناب كلذ يخرلا مامالا للعو

 نم ارجنا اذا .نيلومعملا تعنلا عبتي نا زوجيال هنا ليقام لع هي وبيس بهذم هيضتقو

 ركب مالغ اذهو ديزب تررم وحن ةفاضالاب رخالاو فرحلاب امهدحا رجي ناك نيمبج
 نيفي رظلا ورمع لع تلخدو دي زب تررء ون ىنعمو اًظغفل نيفانخ نيفرجب ارجي وا نيلضافلا

 نيعفلت نيتفاضاب ارجيوا نيلضافلا وردعب لا سو كف زب تررم و قف ىنعم وا

 .عابتالا َّ هدنع زوجيال كلذ ناف ياسا غلا يركم ىلا اذهو ديز راد هذه وحن ىنعم

 ناك امناو ٠ نيلمماعلا فالتخا ليبق نم وهام 5 لخاد كلذ ةلعاو عطقلا هيف بجي لب

 دحاولالماعلا ةلزنم الزن دق لمعلاو ىنعملا يف امهداحنال نيلماعلا نال عابتالا تعنلا

 ذارملاو ٠ انركذ اك اضيا زئاج امهنع هعطق نا لع ٠ دحاو لومعم يف نيلماع لم مزاي ف
 مدع عطقلاب دارملاو هنأيب مدقتام ىلع هنالاح نم هيلع وهام ف عوبنلا ةقباطملا عابتالاب

 امكهلوعفم وه لعف راعضا لع بصني وأ هربخ وه ادتبم رامضا لَ مفريف كلذ يف هل ةقباطملا

 ماقملا يذدخقي امسح ا ينعاو مذاو حدماك هيلا انرشا

 امهدحايف وا لمعلاو ينعملا يف افاتخانيلماع يلومعم ٌلعىرج اذا هكح فيك .س

 ىلع بصني وا هربخ وه ادتبم راعما ىلع مفري ناب عطقلا هيف بحي ج
 ايه يا نالضافلا ءرمع ترصباو دي ز ءاج لوقتف ان ؟ ذ ام .هلوعفم وه لعف رامضا

 كلذ يف عابتالا زوجي الو ٠ نيملاعلا وا ناملاعلا اركب عجومو
 عابتالا نرال .عابتالا عنتماو ةلاخلا دين تمنلا يف عطقلا بجو امنا « هيبنت »



 ها“

 3 ركب انجل ورك نما توعنملا ناك ءاوس اوم | درقم نوط 3

 نوكي نا زوجي و ةرمثملا تارجتلاوا راجشالا ترسكنا لوقتف ثنؤرمل الاس ًاعمج
 تارمدملا تارجشلا وأ راجشالا تريسكلا لوقتف الاس امج هس

 ثناومو ركذم ىلع ىرج اذا هكح فيك س
 الا بع لوقف عن رمل نود 1 وحوهقباطيف ثنوملا لعوكذملا اعين 32

 نياص نيتارماو لجرب تررمو نالقاعلا كتخاو كوخا ءاجو نيعئاطلا هتانب و هينب
 ا ٠ تاحلاصلاو ناتلقاعلا الو تاعئاطلا لاقي نازوجم الو :

 هريخو لفاع' لع يرانا 00

 تررم لوقتف 5 ذم اعمجلقاعلاناك اذا لقاعلا ريغ ٌلَعلفاعلا باغي نا ج

 بيلغت بيجي الفثنوملا عمج اماوتاقباسلاقي نا زوحي الونيقباصس سارفاو .لاجرب

 ةرئاس زوجي وتارئاس قاينو .راوجب تررملوقتف راتخي لب لقاعلا ريغ ىلعهنم لقاعلا

 لمملاو ىنمملا يف ادختا نيلماع يلوسلم طرح اذا هيل 0
 ءاج ون نيلعف يعوفرم اناك ءاوس يأ |(مهلاوحأ عيمج يف امهعبتي نا .ج

 نام لا رك كازوديز اذه دحن ني ادعبم يربخ وا نالضافلا ورمج ىناو ديز

 ىلا تدعق وحن نيضوفخم وانيفي رظلار مع ترممباو (ديز تيأروحن نيبوصنم وا

 رامضا , ىلع اضيا مطقلا هيف زو<يو ٠ نيرعاشلا دلاخ ىلا تساتو ديز

 لمن راعشا لوا ادن
 نرالماعلا نوكي ناب ١" طورشم نيلماعلا يلوم ل تمنلا عابتا نا لعا ( حاضيا .

 ناميركلا ركب كاذو ديز اذه وحن ادلثم اك ضيا اظفل ادحتا ءاوسلمعلاو ىنعملايف نيد
 رع ترصباو أى اا انلغم اك ال وا نافي رظلا ورمج ءاجو ديز ءاج وحنو

 نالقاعلا ورمع ءاجو لجر ءاج وخي الف ريكتتو اَفي رعت ناتوعنملا قفتي ناب " نيفي رظلا
56 



 ها؟ ١

 ل وصوملانال اهعورفو ىتلاو يذلاك لاب نورقملا ل وصوملا مسا هب ةراشالا مسا تعن

 زوجي 2 هيف ةدئاز 0 اضااهب نورقم وه هنالو 1 نورقملا ىنعمب الصاع

 نوكيب نا دزوجتو هعوسم ف ىعم لعمتلالد رابتعاب هل اثعن نوكب نا ةراشالا مسا عبات يف

 تعنلا نوك طارتشا مدع نم "رم امّلع ينبم لوالاو هل هحاضيا رابثعاب نايب فطع
 نايبلايف طرتشيال هنا ىلع ينبه :.م يناغلاو ٠ نيققحلا ةعامج بهذم ّط هب و اوم وأ قع

 حيحصلا وهو نيب ملا ٠ نه فرعا 0

 ”اودعتم توعنملا ناك اذا يقيقحلا ثعنلا 2 تيك

 تعنلا ول لق انجلو | م ناب د لدعم توعنملا ناك اذا ج

 00-0 حر بلا فلشم ناك ناد فيس وا يملا كلم كرك نإ

 آبو يسن رفاو يلرع 1 راباقكا  يدبغ لوقتف هل اقيزق ةصاخ واولاب ضعب ُّ

 ةينثت هل هتقباطم تبحو ىنعملا قفتم ناكاذام بيطخو بتاكو رعاش لاحر ةنالث

 , 107 واخاف وا هالابفف  لاجرو < رالضاف :كىرالجر. ءاجا يت اكتخو

 9 اهارتس ىرخا ماكحا عومجما ددعتللو

 ردا ال ع ترستلا ناك اذا اههملا قفملا تدتلا كح فيك س

 نودسحملا نونمأوملا ءاجلوقتف ةقباطملا ريغهيف زوحي الو أمئاد هل هتقباطم بجت ج
 نوعئاطلا نوئبلا ءاج لوقف ةقباطملا هثعن يث زوحيف عمجا اذبب قحلملا اما( همست )

 ةعئاطلا نوئبلا تءاج لاقيف 60 ا هب ىلاوي نازوخيو

 00 ال اهم وا لقانل ربكم امه توعد ناك اذا تعا اذهكح فيك س

 ىقاوي نا زوجيو الاس امم فصولاب ىتُوي ناب هل ةقباطملا هيف زوجت .ج
 ءاسنلا تءاجو ٠ ةينائويلا وا .نرويلانوبلا ةفسالفلا لاق. لوقتف. اوم | درغم هب

 ٠ ةلضافلا وا تالضافلا تابهارلاو
 لقاع ريغل اًعمج توعنملا ناكأذا هلكح فيك س



 هاا

 نالجرلاو به ذي لجرلا لاقي نا بجيب امكف هل وه يذلا ريم عفري يا هناكم عقي يذلا
 كلذك نيهذي ءاينلاو نابهذت :ناتاوملاو بهذت ًءارملاو نوبهاني ل10

 لصاحلاو ٠ ًارج لهو نوبهاذلا لاجرلاو نابهاذلا نالجرلاو بهاذلا لجرلا لاقي نا بجي
 بارعالا باقلا نم دحاو ةرشع نم ةعبرا يف هتوعنم قباطي نا بحي ىقيقحلا تعنلا نا

 ا رتلاوا ركذعلا نم لحاووا ريكتتلاو شي رعجلا نمسا عفرلا يشو
 ع كالو: ب ةفرعملا تعنت نرازوجي الو ٠ مجلاو ةينثتلاو دارفالا نم دحاوو

 ةصوصتم ةركتب تعني نا زوجي هناف سنجلا مالب:فرعملا فراعملا نم مهشعب ينّتساو
 مدعل ةركدلا نم هتفاسم برقل كلذو ةلجلا وهو ةفاضالا كح يف امو لمع وا ةفاضاب

 دف هيلعو ظفللا ىلا ارظن ةفرعلاب تعبي نا نسح الا كلو + ةدارتأ نس 0
 هل اتعناهنوك لع ميئالا نم ًالاح ينبسب ةلمج نوكت نا «ينبسي ميشللا ل رعا دقلو »هلوقيفاوحر

 نم مهنمو ةمرشملا ةركشلا ةفرعملاب تعني نا زاجا نم ةاحنْلا نم نا 0000

 نوك طرشب ةركدلاب ةفرعملا تعنت نا زاجا نممهنمو اقلطم ةركدلاب ةفرعملا تعنت نا زاجا
 نم ةليئش ىترواس ينك تو ) .هلوقامعم لجو. فرمملا تمن لاناضاخ را

 مسلاريغ هب فصويال نال ةفرعم وهو مسلادب تعن ةركت عقانف( عفان ئمسلا اهباينايف شقرلا
 اهيلع ىلا ىنلا ةقيقدلا ةيحلا ةليْمش ىنعمو "ىلع تبثو كيا ىنتبثاو يا ينترواس ينعمو

 دوسا طفت اهل يتلا ةيحلا يو ءاشقر ممج شقرلاو اهعم دتشاو اهلج لقف ةريكق ل
 عباتلا لعجب لووم كلذ لك نم درو ام نا حيحصلاو ٠ كالدالا يف غلاب عقانو ضيبو

 حصيو هل تعن ال مسلا نملدب مقانف عقان مسلا هلوق يف امهنع اريخ والفم للا

 وحن مويس لقالا يا'صخالاب تازكشلا يف تعنلا اوعني 1 هنع ينال 02

 ًاًءويش لقا يا مالغو لجر نم صخا عفايو حييصف نم لكف عفاي مالغو حيصف لجر
 نوكد لب هنم فرعا يا توعدملا نه صخا تعنلا_:وكي الف فراعملا يف امأو ٠ امهنم
 ةفرعم لكب ةفرعم لكت هنت نيرخأتملا ضعب لاقو افي رعت لقا يا هنم معا وا هل ايواسم

 ال هناف وقلا اذه نم ةراشالا مسا ءانغتسا بجي نكل ةركن لكب ةركن لك تعنت اك

 تاذلا ةقيفققح ناببل لاب نورقملا 1 مسأب هوتعن امناو ٠ اعامحا لاب نورقمب الا تعني

 يف لاب نورقملا سنجلا مساب قمل او اهتقيقح ىلع لديال ةراشالا مسا نال اهيلا راشملا



 ةهأ ٠

 محليف هلوقو ٠ دسالا يا ود'ي ريم هيلا داعامل تعن ةللاو دسالا وهو قباسلا تبببا
 بوصتم محلب لوعفم نيماغرضو : ودعي هل لس ةفوطعم ةلملاو يبس فاطع فرح ءافلا

 ةرهاظ ةمضب عوفر هريخ محو ةرهاظ ىف عوفرم ادتبم امهشعو ٠ ىنثم هنال ءايلاب

 عوفرم فوذحمب قلعتم رورجنو راج موقلا نم 0 ل 5 عضوم يف ةلجخلاو

 ليدارخو ٠ ةرهاظ ةمضب عوفرم وهف عفرلا يف هعبت محلل رخآ تعن روفعمو ٠ 0 تعن
 ةرهاظ ة همضب عوفرم وهف مك 0 نراها

 هيا هيلبشل 07 8 0 لوا يف هذي دسالا اذه 1 0 تينلا ىنعم)

 00 نيعيبلا يف ا

00 

 هتوعنم عم يقيقحلا تعنلا 7 رماة

 از ايرعر ارجو اضلو انقر ىا هلاوخا ا عيج يف هقباطي نك

 ليف ا ريقفا العر تنقاو عكا دديز ءاج لوقثف امل ةينثتو ًادارفاو اعيئأتو

 تايلضفلا ءاسنلاب و رعاشلا ديزب تررمو كيرائتلضافلا ناتآرملاو كراملاعلا نالجرا

 . ٠ رج لهو نيلضافلا باجرلاب و
 امم تعنلا ناكاذا الا ركذ ام لك يف اب وجو يا ملا هقباطي نا انلوق ( حاضيا )

 لوذفت لءفا ناك وا حي رجو روبص ون عملاو ينثملاو درفملاو ثناوملاو ؟ذملا هيف يوغسي

 والقاعلاَن وم وا ار كد م ارسسكم وا املاس اعبج توعنملا ناك اذا مم. ةركتيلا اًقاضه وا ادرحم
 كلذ نرم لكعم تعنلإف هريغو لقاع لعوا ٍثناومو ركذم لع تعنلا ىرج وا هريغل
 لا دسللا ةئاطم تيجو اقاو «ناوجو الا وس ل سقتلاب اهركذدس ىرخا ماكح
 لعفلاك وهف ؟رتسم هريعملا عفار هنال ضيا ريكتتلاو في رعتلاو بارعالا ىوس ام يف



 هم.

 قتشللاب لووملا دماخللا' تسنلا لعو قتشملا عملا علو!

 : لحال ريغا ال اذه يلاتك“ سورمستلا سرفلاك ةليضفلاب اتورتم وكلا ١1
 ٠ةثالث لاجر عمتجا ٠ لدو لقام غيلبلا مالكلا ٠ لجرلا لك لجرلا وه لضفلا وذ 0

 انه #٠ وح تالك هذه. سلبا مد لا رملاىلا ددرتتةيراطسلا شل 0
 دي ”يااذيص تدطصضاف.ديضلا ااه امور تحنرت « فلسا لحجر, ىدنع 0

 يبسلا ثعتلا قع يقيقحلات تعبلا نيم 0

 ملاظلا ةيتاعلا ةيرقلا هذه نم انجرخا انبر ٠ هؤاطع لي زجلا نيملاعلا نر ممل

 ةيعاسلانيصاعلاو نيعئاطلا هدابع هللا قزري ٠ هبلق رسكتملا نيكسملا كدبع انا مبللا اهلها
 ةريثك مفدص تقدصت ٠ دوعي ال هدما يضقنملا ربادلا سما ٠ مماسجا ةنكاسلاو ممادقا

 نسغلا اذه٠ اهدحا ميل اهاوبا ميرك يجو يبرع نيلحرب تررم ٠ اهباوث مفان ةليلق وا

 ٠ ١ هقرو ليما هرم ديجلا بطزاا
 « ليدارخ ”روفعم موقلا نم 0 : امهشيع_نيماغرض محلف ودغي » 1751

 «©لودجم وهو الإ نزلا كرتي "نأ" هل :ةلغال 'تنرق ثرواس اذا 2
 « ”ليجارالا "0 ل الو 00 وجلا عابس هلظت هنم»

 . حي ةربجو ةرابعب ثنبلا ىتعم رسف ع برعأ غةبب تلا ظافلالا ١١٠0

 ل ىتعو هيذتحت الاثم لوالا تدبلا كنودو

 ( ليدارخ روفعم موقلا نم محل امهشيع نيماغرض محليفودغي )

 ار معطي محليا ٠ راهنلا لوا يف يا ةودغ بهذي ودغي « بيرغلا»

 فرح مضب محلي محلأ نموا ءاملا مضو ةعراضملا فرح حتفب 'محاي م نم نوكي نا
 وهو داضلا رسكب ماغرسد ىنثم نيماغرضو ٠ لعفا نزو لع ادي زم ءاحلا رسكو ةعزاضملا
 امهنوق يا امبشعو ٠ دسالا ادلو انه امهب دارملاو ٠ مادقالا ديدشلا يراضلا دنسالا
 ىقلم يا روفعمو ٠ لاجرلا ةعامج مو موقلا نم 1 يا موقلا نم مو ٠ امماعطو

 ةعطقلا غو ةلدرخ عمج وهو راغص 0 يا ليدارخو ٠ بارتلا وهو نيئ>تفب رف هلا ف

 10 (مظق هثعظق اذامحللا ت تلورح لاقي :ىشل ع مسا

 يف ام ىلا دوعي راتسم ريمض ايلعافو ةمات انه ٍشثو ادغ عراضم ود“ 0 بارعالا 0



 .٠ه

 ناغللا لكو يا < يظع سمال وا رومالا نم ىمال ياهغنا ريصق عدج ام سعال وحن طقذ
 لولا فنار لجا" لكا لخرلا تنا وي اميعضوم :ىقفارع دلال 2 نالدت

 ةيلوجرلا ف لئاكللا تينبا لجفرلا يا
 وا اقتشم نوكي نا تعنلا يف طرتشي هنا ني رثكألا لاوقا نم ردابتي ( هيبنث )

 هنادتمتعل راع طب ري نا نم هل دبال ناك توعنملا ل 1 هنال هب وللا

 ضحلا دماجلاو هب لووملاوا قعشملا ريغ ريمضلالمحتي ال ذا ًاقعشم هنوك يذقي كلذو

 )1 نار كا رتنالا ملغ ىلا يحلل نبك نيقتحلا ةعامب عزو ٠ يعش لست
 7101© نوكيب لجراف هيلعو ةيلوجرلا لع لادلا لجرلاك هعوبعم يف ىمم عع هتلالد

 ةيلوجرلا يف لماكلا هب داري ذا قتشملاب لوؤملا
 داما كلل 50

 لد ام يقيقحلاف ٠ هب قمم وهو يدسو لصالا وهو يقيقح نامسق . جا

 لداميببسل و 0 ل رءاج وحن ىنعمو اغفا هعبتو توعنملاسفن يف ىنعم ص

 ل ءاج وحن ىنعم هدعب امو الكل هلبق افاست عبتو ت ”روعنملا قاعتم يف ىنعم ص

 للا 0 فقتس ماكحا اهنم لكلو هوبا غرك

 -تسحوووعبتخ

 ني رات
 حاضيالل وهأ ابنم ضرغ ملك ا تسلا. نمرةدوضقملا [ضارغالا ارش , ل9

 تفرع امم اههريغل ماصيصقلا ما

 هرظن رصق نم عبتنال ٠ نآلا ىلا ةيداب واقل لزت مل عيدم روس ليبج ةييدمل ناك

 ٠«فيطللا لزجلا ظفللا يف في رشلاىنمملا عاديا وهامنا رعشلا نم دارملا نال دقلا رعشلا لع

 ءاينغالاو رابكلاو راغصلا سانلا ىلع ثوملاب موكل هناء انسئاخ ابر ا تيدتشا
 تدلع اج. ٠ ميحرلا نامحرلا هللا مسب ٠ ةحلاص ا راما مشت : ةللاصلا:ةرجشلا::ءازقفلاو

 ريتا 3115 هيحو ٠ ةدساو ةبرض تيرش كيلا تاكلكلا لجرا هللا لئاق.٠ ٠ نيكسملا



 ةه.ا/

 ةلوصوملا ءاممالاو اهب تعني الو تعنتف مالعالا ءامساو اقاطمابب تعني الو تعنت ال ابلك

 ءامسا اماو اهب. تعني وتعنت ةيئاكملا ريغ ةراشالا ءامساو تعنت الو اهن تعني لآن ةلورثملا

 فورظ اهنال اهتاقلهت نوكي امنا تعنلا نا لب 8 تك الو تعنت ال ةيناكملا ةراشالا

 ةلهلا”بحي ”لجرءاجوحن ةلجج 0 وبرك "لجو ءاج ادرفم نا زك نا

 وهو هيحاصو دو ُُط 0 ل هب دارملاو مدعم 0 نركب نأ

 ليضفتلا لعفاو ةغلابملا غيصو ةهيشملا ةفصلاو لوعفملاو لعافلا مسا
 ةلآلا ماو ناكملاو نامزلا مسا جرخا علا ًاقعشم اقصونوكب نا انلوق « حاضيا »

 هلوعفم وا هلعاف يا ثدحلا بحاص ىلع لدتال اهنال روك ذملا ىنعملاب ةقتشم تسل اهناف

 ردصلل بوسنم ءيش ىلع ةلالدلا ردصملانم ذخا ام هب دارملاو معالا ىندملاب ةقتشمي# لب

 هناف حاتفمو ٠ يمرلا ىلا بوسنم نامز وا ناكم ىلع ةلالدلل رلا نم ذوخام الغم ترك"
 تع روكرددملا يفضولا ريغ ل دقو ٠ حتفلل دنا يتم ةل ١ لع ةلالدإل حتتفلا نم وش

 ةلوصوملاءامسالا ١ شو ةعستهتدعو قعشملا فصولاب دماوجلانم لوي نا حصام كلذو
 وحن ةيناكملا ريغةراشالا ءاعسا 7 براضلايا هاخاب رض يذلا لجرلاءاج وحن لاب ةنورقملا
 نودودعم يا ةثالث لاجر ءاج وحن ددعلا مما ” رضاخلا وا هيلا راشملا يا اذه بائكلا

 ىلع ابرج ريك ذتلاو دارفالا مزالي نا هكحو يبجملا ريغ يئالثلا ردصملا 4 ددعلا اذهب

 42: لجرو نولداعو نالداعو لداع يا لدع دوهشو نادهاشو دهاش اذه وحن هلصا

 فوذحم فاضم ريدقت ىلع نوكي نا زوجيو اهنع يضرم يأ ئىضر ةأرماو هب قوثوم يأ
 هترثك ع.وهو ىضر ةبحاصو ةق بحاصو لا لدع ابحاصو لدع بحاص يا
 افخم يا كم لير انه رحت فصوي ىنعم هامسمي مئاقلا سنجلا مما 6 سيقم زيغ

 هيا ينائ لجر اذه وحن بوسألا مسالا 1 نابج يا بنراو اد عاجت يا دساو

 ينلا ام بحاص ياةدئاف وذباتك اذه وحن اهعورفو ةيبحاصلا وذ 77 نائبل ىلابونم

 تاركنلا هب تعني مسا حيحصلا ىلع شو ةيفصولا ىلع اهتلالدل ميظمعلا وا ماهبالا اهب دصقي



 ل كتعنلا نم ضرغلا م نط

 يلغفللا كاتتالا عفر وهو هعوبتم حاضيا هزم يبدالا ضرغلا نا ََج

 كارثشالا ليلقت وهو هصيصخت وا هوبا *رعاشلا وا ”رعاشلا "دي زءاج وحن فراعملا يف

 ماقملا بسحب كلذ ريما يف أي دقوموبا ثلاعوا ماع ”لجرءاج ون تاركنلا يف يوذعملا
 وا هعوبتم حاضيا ةلاصا هنم دوصقملا يا هئم ىلصالا ضرغلا انلوق « حاضيا »

 حاضيالا ريغل هنايتا نراف مما كلذ ريغل يتأب دقو هدعب اناوق هيلع دري الو هصيصخت
 0 ال نركب ثيح يا ماتملا تحي .تومنملا هبلط ضراع رما وه امنا صيصختلا وأ

 مذلاو ٠ هؤاطع _لي زجلا نيملاعلا بر هلل دجلا وحن حدملاك كلذو صيصختلاو حاضيالا

 منرتلاو ٠اهلها ماظلا ةيرقلا هذه نم انجرخا انبر وحنو مدنا ناطيشلانم هللاب ذوعا وحن

 نيصاعلاو نيعئاطلا هدابع هلا قزري ون يمعتلاو ٠ هبلق رسكنملا نيكسملا كدبع انامهللا خت
 دوعي ال هدما يضقنملا ”ربادلا سما وحن ديكو لاو ٠ مهماسجا ةئكأسلاو مهمادقا ةيعاسلا
 لجرب تررم وحن ليصفتلاو ٠ اهباوث عفان ةليلق وا ةريغك ةفقدصب تقدصت وحن ماهبالاو
 طقف عقاولا نايب يا فشكلل تعنلا نوكي دقو .امهدحا من امههاوبا رك "يمحو يل رغ
 دو عودملا ةقيقحي (ملاغ بطاخلا نوكي ثيح كلذو ةروكذملا ضارغالا نع أدرحم

 تكاقلا كف( ووسالا | بارغلا انريخ كاذبو ٠ اذغ. اعلحر نأ لواوعلا معز) هلوق

 تعنب دقو ليق ٠ دوسا بارغلا نوك ةقيقحب ملاع بطاخلا نال طقتف عقاولا نايبل دوسالاب
 هبهأذم تيعا لقاع ٍلقاع مك »هلوق هنم لعجو تعنلا كلذيفهلاك لع ةلالدلل هسفنب ىلا

 ديكو نلل يا ربادلا سما ليبق نم نوكي نا هبىلوال!نا ريغ « اًقوزرم هاقلت ٍلهاج لهاجو

 توعنملا قح وهام س
 كالذ ريغ 2و ا ةفرعم ا رهاظ 0 نك نا هقح 7

 موكحللاو هيلع موكح هنا نممدقن ال ًامسا نوكي نا توعنملاقح. ناكامنا ( حاضيا )

 جاشحي الف فراعملا فرعا رضاخلا ريم نال اًرهاظ نوكي ناو ًامما الا نوكي ال هيلع

 رئامضلاف هيلعو ةدحاو ةريتو لع بابلا يرميل بئاغلا ريمض هيلع لمحو هب تعني ال ام ىلا
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 لصف

 سلتا يف

 ش تعالا هام. :سص

 وحن هيف ىنعم ىلع ةتلالدب هصضخيو هعوبتم حضوي يذلا عباتلا وه 3

 ريغ ال مسالاب صتةخن و ٠ هوبا م رك ”لجر ءاج وحن هقلهتم ف وا ميرك لحر اج

 : اضيا ةفصلاو فضول 2 لإ
 دوصقملا وهيا لاحضوي يذلا انلوقو عباوتلا عيمح لمشي عباتلا انلوق ' ( حاضيا )

 ناد أل امينأل .لدتلاو ىسبلا ف ظع جرخي كلذو ةلاصاةصيسلا هعوبتم حاضيا هب

 يلع ]نيل ءيحم ضرع ناف ةلاصا امهم كلذ دصقي مل يا هناصصخي الو امبعوبتم

 فطع جرخي خلا ىنعم ىلع هتلالدب انلوقو ٠ هب ”دتعي الف روصلا ضعب يف حاضيالل قسنلا
 ةلالو لكن ةثالثلا نال صيصختلاو حاضيالا يف تعنلا اكراش امهنال ديكونلاو نايبلا
 توعاملا يف ىنعم ىلع هتلالدب كلذ ممقي تعنلا :.ا ريغ هلاتحاو هك ارتشا عفرتو عوبتملا

 لوألا نيع ناّيلا نال ٠ كلذك ابل نايبلا_فلطحنو دكونلاو بسلا وهو هل .٠
 ام هيفف عمحاو لكب يونعملا ديكوتلا ماو نيعلاو سفنلاب يونعملاو ىظفنللا ديكوتلا اذكو
 هايا هصيصختب دارملاو فراعملا يف ىظفللا كارتشالا مفر هغوبتمل هحاضياب دارملاو ٠ مدقت

 ىرحم حاضيالا يف ىرج دق تعنلا نوكيف هيلعو تاركدلا يف يونعملا كارتشالا ليلقت

 مسالاب صنخي انلوقو ٠ قاطملا دييبقت ىرجم ىرج دق نوكي صيصخقلا يفو لمح ا ناي
 الاب تعنلا صتخا امناو فرحلاو لعفلاك تاركلا نم مسالا ريغل نوكيال يا ريغ ال

 للا فصولا هل لاقيو اناوقو ٠ مسا الا نوكي ال هيلع موكحلاو توعنملا ىلع كح هنال
 لب هب ناصتخيال ةفصلاو فصولاو مئاقو براض وحن ريغتي اب صاخ تعنلا نا ليقو

 ليقو * هللا توعن لاقي الو هللا تافصو هللا فاصوا لاقي اذهلو ٠ لضافو ملاعوحن نالعشي
 فصولا ىنعمب ردصملا لع قاطت ةفصلا ناو دحاو ىنعب ناردصم فصولاو تغنلا نا

 داوسلاو لعلاك تاذلاب ماق امل مسالا ىلعو
1 



 ةهء5د

 فرصتم ريغ لماع ّلِع همدقن ىلا يدقتلا هجرخيال نا ” فرصتم ريغ وهو هل بحعتلا
 ”0002 فوطللا 00 3 نا 2 لماعلا فرضت" ءدمل اديز نسا اربعو ام زوج الق

 مصتخا زوجي الف دحاوب ينختسإ ال ام لماعلا ن كيال نا تاو را ني زو تورم زا الق
 نظا ال ميرغ تناو ) هلوق وحنف مهبهذم لع ميدقتلا هيف زوجي ام اءاو ٠ ديز ورمعو

 ةيزنعاا الو وه امئاج هءاضق نظا ال دارا ( ائاج ىهدلا ظراقلا :ةيزننعلا الو ٠ هءاضق

 رك بج وهو ظرقلا ناينجي :اجرخ نيلجر دحا وهو .ةليبق ةزنع ىلا ةرسن  ةيزنعلاو

 يف نييفوكلا عبت دقو . اهركذ رم دقو لثملا امهب برسغف ًالصا اعجري ملف ةيدابلا يف ٍظع
 ةرورض وبف نيب رصبلا روهمح دنع اماو هتيفاك يف كلام نبا كلذ

 عوبتملاو عباتلا نيب لصفلا زوخي له س

 نم لكشف هيلع مالكلا ينأيسو ًاضحم ايبنجا لصافلا نكي مل نا معن ج

 هعضوم يف عباوتلا
 لماعلا وه هيف لءاعلا نا روهملا بهذمو عباتلا يف لماعلا يف فلتخا ١ ( هيننت ر

 هروبظ زاوجي كلذ لع لدثساو فوذحم مثددع هلماع نا ليقف لدبلا ادعام عوبتملا يف

 تررم نولوقيف رعتملا عم هروهظ بوجوبو ورهعب و دي زب تررم نولوقيف رهاظلا عم
 لعجي ليلدلا اذه لطبا ىنيمامدلا نا ىلع ةبجاو هول يف رجلا فرح ةداعاف هب ديزي

 ريغ وهو لوالا راجلا لبق ام لماعلاو لوالا رورحملاو راجلا نس الدب رورحلاو راجلا

 لا وراد دلل يف نماعلا ره لدبلا يف لبانلا نا ورق مديغ بعام اناو ٠" ءاذن
 ليقو ردقم قسنلا فطع قو ٠ رذقملبقو ةيعبتلا ديكوتلاو نايبلاو تسنلا يف لماعلا
 فقولا زاوج مدع يف امنا فالحلا اذه نم ةحيتنلاو ٠ لماعلا نع ةباين فطعلا فرح

 كلذك رمالا نازبظي و ٠ لوالا وه هيف لماعلا لاق نم دنع عباتلا نود ع وبقملا ىلع

 لوا ركذب عوبتمل اهلك عباوتلا تعمعجا اذا 5 ٠ ةيعبتلا لماعلا ضراب لوقلا ل
 لجرلا ءاج لاقيف ىقسنلا فطع مث لدبلا مث ديكوتلا مث نايبلا فطع مث تعنلا

 ”نيزو ارح هناك وبا لماغلا



 اهعاوناو عباوتلا ماكحا يف

 هكحوهنع هب ربخم ريغ ددحتملاو لصاحلا هبارعا يف هلبق ام كراش ام 5
 ٍ سا

 دكو داو نايبلا ادعو تعنلا يلو ةسخ هءاوناو ٠ عوبتملا لع مدقتيال نا

 ليصفتلاب اهيلع فقتس ماكحا اهنم لكلو:قمسنلا فطعو لذدلاو
 نك اب ليش دله ا (ردقماوا رهاظ ناك املمشي هبارعايف انلوق ( حاضيا )

 نكي | اذا قسلا فطعو ال الوحو ديز بهذ بهذ وأ هيف لخديف امدع وا ادوجو

 ةّضراع ةكرح نم بارغالا ةشي ام ضيا لمشلو ةفنأعملا ةلجلاك بارعأ هلع ل

 زركم ضب زرك ديعساب و ملكلامضي ”يلكلا ىموم اي كلوق وحن هيف لخديف بارعالا ريغل
 تناك ناو الز و ىمومل لكلا ةيعبت ناف ةرهاظلا ديعسو ةردقملا , وسوم ةعمل اعابتا

 هي يريدقثو عوبتملا يف يلح وه لب رهاظ ريغ بارعا يفناعبان امهنكل بارعالا ريغل
 بارعا ةمض تسيبل عبافلا ةمضنا قيقحتلا لع لعف عابثالا ةكرح هروهظ نم عنم عباتلا

 بيكرتلا اذه يف عقاولا يا لصاحلا انلوقو ٠ هل يضتقملا مدعل ءانب ةمض الو مفارلا مدعل

 ربخو بوصنملا لاحو يناثلا لوعفملا امهبعومجمب جرخيو رخآ بيكرت يف عقاولا يا ددجتلاو
 ولح نامرلا كلوق يف ددعنملا ربحا نم يناثلاربخلا اماو ددعتملا ربخلا نم يناثلا ريغ ادتنملا

 وه اذه عوبشملا ىلع مدقتي ل دك انلوقو ٠ هنع هب ربخم ريغ ادلوق هجرذيف ضماح

 كيلا 16 51 ترطنملا ّط 0 مدقت زاجا مهضعب نا َّس ٠ روهمجلا ددع روهشملا

 هلوق هنمو ورمعو نارعاشلا ديز ءاج كالوقك نيفوصوملا دحا مدقن دقو ةءام وا نينثال
 ميدقل نويفوكلا زاجاو « ايلاخو نامركالا ىمع كاذ ىلا ٠ ”ةمالظ لاجرلا رقم تسلو »
 ريدصتلا ىلا يدقتلا هجرخيال نا ١ يو انه اهركذن طورشب هيلع فوطعملا لك فوطعملا

 نأ ” هطسوت تاوفو فوطعملا رذصتل نامئاق ورمع دي زو نائاق دب زو ورمحيف زوحي آلف

 لمفاةرشأبلل ادي ز ارمعو ندحا ام زوجي الف فرمهتم ريغ لماعةرشابم ىلا ميدققتلا هجرخيال
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 بارعا يف _كاقي و ينج نبا بهذ هيلاو ينبم الو برعم ال هنا "6 ماهبالا يف فاضملا
 ىلع بارعالا نال هربخ رضاحو عفر لحم يف ادتبم الغ بهذملا اذه ىلع رضاح يمالغ

 ىفخيال اك فعضلا ني امهيلكن ال هلبق يذلاك اضيا"دو درم وهو ينبملاب اصوصخم سبل لح
 دم جاو )سس

 نيرا
 هك انين علو ملكا ءاي ىلا ةيلاتلا ءاممالا فضا 4

 ينناخ + يل ىوه اوةبس .٠ يل يمارلاو يل يغابلا تام ٠ يل يعس جنو يل متاخ قرس

 تاه قيس“ م ل نراك الع يل ناليلخ ءاج ٠ يل ىونلا يف
 الترا هد ١ ىل ءالغ ضرب ٠يل نونيو تاذي ءالاوه ٠ ىل وايش قرم" ريل
 هنم تذخا يل واعد تهتنا اف يل ىواعد يل مدخ ىلع ت ما ٠ يل ًاقاروا تعج ٠ يل

 يب ًامفر . يل نيليلخاي ٠ دو دجو يلل ةئابأ كئلوا 0 ٠ يل ىركذ كدع عد ٠ يل الاه
 يليامبرعا ١"

 ك“ م 00 ع ينوبقعأو <ينب ىدوا»

 2: ”عرصم بنج لكلو اومرخت 2 مهاوهل اوقنعاو "يوه اوقبس »

 : ابعضوم ىلا ةرابع لك درت ناب ةجاحباط يف ةلاسرلا هذه تارابع ىاسن 1 "؟
 ٠ كرابخال مشنتلاو كيلا قوشلا نم٠ ةلقن كيلا دي را ام ”عسي ال باتكلاو يديساي
 اهئاضقل الها دجا ملو ٠ لاحلا اذه يل قاضاالو ٠ هلمح كيلا دي را ام يف دعسال لقلاو

 ءاهمامزب كيلا لقلا تدق اهحلرا 6 دنابع عج ل يعل لاب لاس مفر طل لوم
 ناو اهئاف ٠ امئاضق نم كيف ءاجر لع ناو ٠ كدي اهلانتو كئقاط اهيلا لصت ام نود يهف

 عانطصالا ىلا حايترالاو ةزبملا مرك نم هيلع تنا امم نيقب ىلع يناف ٠ كريغ لع تعنتما
 ال1 تيجو لمألا تلاع تاو الفنا ةكول ذكي هيلا ثعبت نا يعف ةجاملا اما
 كيلا مدقناف ٠ راظتنالا رج لع ميقمل يفاف هب ةياععلا ىلا ا دا نا ٠ اهئاضقب

 . اربظم كميدينا ىلاعت هلا ءاثلاو ركشلا كفلسا اناو ٠ .ةقادصلاو يملا ةلادب

 همركو هلضفب ةبغرو ةينما لكل ىو ةبلط لكأ
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 ركذمل الاس اعج ناك انادكج رشا ا

 تحلو ركتلاءابيف تمغداو اي هواوتبيلق ًاموفرم مما اذهناكاذا عج
 وا 0 ناك 5 يوب راض 'لصالاو "يب راض ءاج وحن ل ركلا ءاي

 هيبراض تيأر وحن اب وجو ءايلا تحتفو لكتملا ءاي في هواي تمغدا ًارورح
 ىف احوتفم ناك اذا الاثير اك هيفف.ءالا ليقام سك و 00

 : ٠ كاذ لك ىلع سقو يفطصم لوقتف ني ةطصمون هحنف ىلع

 عر هش هيلاو رخال حيحصلا ريغ عم ٍلكتملا ءاي حتف بجوافنا( حافيا )

 اماو٠ ىفخي ال اي نيتك اسلا ةاقثلال عفو رك ذملا عمتجاو ينثملاو روصقملاو صوقنملا

 - نيك املا ءاقتلال اهورسك امناو * هريغو ءالعلا نب ورم وبا اهاكح ةليلق ةغلف اهرسك
 ' فرملا ةلزنم تناك اهلبق ام نكس اذا هايلا نأ ءايلا ىلع هلقث عم اهرسك غاس امنا لبقو
 دم هل ما ةروصقملا فلالا دعب اهرسكن ا لَ : يبظو واد وحن يف !؟ حيحصلا

 يوب راض لصالاو راض يف انلوقو ٠ ةريثكلا اهبشاتنالثفلالا قالة د ننلا
 ركتملا ءأي ٍيفتمغداو اي واولا تبلقف نوكسلا اهادحا تقربسو ءانلاو واولا تعمتجا

 ةردقملا واولاهعفر ةمالعو عوف رملعاف <”يبراضو ضاملعف ءاج يب راض ءاج.اهمارعا يف لوقو

 ضام لعف ءاج ”يضاق ءاج بارعا يفلوقثو ٠ هيلا فاضملا ملكتتملا ءاي يفةمتدم ءءايةبولقملا

 لحل ا لاغتشا اهروهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبق ام َلَع ةردقم ةمضب عوفرم هلعاف ”يضاقو

 ضورعل ةلاحلا هذه ريغ يف هككح وه 5 لاقثتسالا الءاغدالا لجال بجاولا نوكسلاب
 فاضما يف نا ٍلعاو ٠ ماخدالا وهو لاقثتسالا نم ىوقاب ةلاحلا هذه يف نوي اينو
 بصنلاو عفرلا يفةردقم تاكرجب برعم هنا وهو روبمجلل ١ يهاذم ةعبرا ركل ءانءىلا
 مفرلا يف برعم هنا ” روهشملا وهو ةرسكلا يشثو ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشال رجلاو

 لالا ناي *درو ةبساعملا ةرسك تفلح دقة رخغاطل ةريثكب رطا فو ةراش 8 2 ا
 نباو يناجرجلا بهذ هيلاو ىنبم هنا ” ليهستلا يف كلام نبا هراثخاو هيلع ناك ام ءاقب

 لغوت اذا ءانيلا 0 اغا يك كا ةفاضالاو ءابلل يضثقمال هناي دؤدرهءوهو باشحلا :



 يارلاو يضاقلاك كتم اهلبق ءاي هرخا يف يذلا وهو صوقنم اماوهو رخآلا

 وأ 8 0و اصعلاو قفلاك ةمزال فلا هرخأ ف يذلاوهو روصقم وأ

 ١ 5 اهنم لكلو:هدح لع اعمج
 هب اهيبش وا رخالا مييحص ناكاذا كحل زهاام

 "اكلم امج وا انك وخا ةرقم ناك ءاوس مالا ةسانمل هرخلا سكي لا "ج
ٍ “ : / : 0 9 

 هتفل لاعتسالا يف رثكالا وهو ةكاس نوكت نا هعم ءايلا يفر هشالاو:( حاشيا )
 عضو يف لصالا وه كي رحتلا نا ىلع هانب اهحستف زوجيو ٠ ءانبلا لصا هنوكلو ظفللا يف
 ينولا يبحاص ءاج وحن نكاس اهدعب عقو اذا الا يوادو "يباتك لوةتف ةدرفملا فورحلا
 روصلا ضعب يف اهدعب امل اًناضم اهيلا فاضملا نوك مهونل اعفدو اهنايبل اصرح حتفلا حيجرتيف
 7 أاهعضوم ُِق اهركذ مدقث ىداتم 36 ىرخا ماكحا هلو

 اضرعنم ناكاذا هكا وه أما نس

 اه ارص انوحر ركبلا ءاي حتفتو ركل ءاي يف هئراي مغدت نا ج
 9 ”يخذرءو ”يضاق

 اروصقم ناكباذا اك وه م س

 ةيانف وحن ابوجو اهدعب لكتملا ءاي حتفتو اهلا- ىلعهفلا تبث نأ جا

 صوقنملاك ملكتملا ءاي كي اهنومغدي و ءاي فلالا نوبلقي ليذه ونبو ٠ ياصعو

 ٠ ”يتوهو ”يتف نولوقيف
 ىشم ناك اذا هك ماب سس

 فلالا ثتايثا ثح نم روطقملا 3 هكش اعوفرم ىنملا ناك اذا ج

 اروع او ناك ناو“ <ياليلخو ”يامالغ وحن أهدعب ءايلا تف بو>حوو

 .«يمالغب تررمو <يليلخاب وحن اب وجو لكتملا اي عيتفتو لكلا ءاي يف هاواي مغدتف



 ىلب ام يف ةي ونعملا ةفاّضالا نم ةيظفللاةفاضالا زيم ؛ ١

 كوبا ..ةيدلعا "قدام ةكرملا فقل دا'رنلا قذامداخ نأ ييمالا بلا
 ال بتلعب ءرفنو فلاعال هملعب لجرلا لضف ٠ ةمهلا يلاع ةمزعلا يذام ةريشعلا يعاح
 هيلع سانلا لابقال ةاعدم راجثالا ريفكلا رايطالا درغملا راهزالا حتفملا ضو رلا .هقاخيإ

 سفنلا "فيفع نك ٠ ميركل ةهبنم هناف لاملا عانطصاب 3 ”ينباي هينبث مصاع نب سبق لاق
 دعولا زحتم دهعلا *يفو نيدلا نيكم ليدلا رهاظ

 ةهبشم ةفص ما لوعفم مما ما لعاف مما وهأ فاضملا ىلارششا 4

 نا : هرغشب رختلا ريثك داوفلا عب يشم شاجلاطبار راوغم سرافورعشلا رردما ظن ينتملانا
 لماخ لادن تمد ةمحلا ف ييظكرشلا روكسي دالان لك دلل ناء لا

 حراش فيصلا ٠ امهتشا لو يمرعيمتاشلا ٠ عرذلا ىتيضةمزعلا دماخ ةمحلا طقاس ركذلا
 ىلا شانلا يجلم رودصلا ضباق ءاتشلا ٠ ترويغلا حارسسم ورشا يعاد رودصلا

 : ليذلا لوصوم هنكل يشاوملا ىّشوم بوثلا اذه ٠ ءالتصالا
 زو ثيح ةيظفللا ةفاحالا يف فاضملا لع لا لخدا 5

 9 كيماحو كدجنم ءاج ٠ كامتاش ناذه * كيبا ولئاق ”الثيح. كذا لماخ ديب 5

 انةلك فةرصمو انرما مظنم تنا ءاهليازيال توريب نطوعم ٠ةديصقلا هذه مظانرضح

 لصف

 ] ركتلا ءاي ىلا فاضملا يف
 ماكتملا ءاي ىلا فاضملا 3 نياق ا

 مالغو باتكلثم رخالا مييحص نوكي اما ركتلا ءاي ىلا نفاضلا انا ع
 لتعم .اماو ”يظوتول دون نك اس اميلبق ءاي واواو هرخا ام وهو هب اهيبشوا
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 نم لاصفنالا رابتعاو يونم ريم لوصغم ريغ لوالا نا ثيح نم لاصتالا رابتعا نم
 تافاضا عبسيف رصحنب و اهرهاظ نع ةفاضالاجورخ فاكتب الاحصي ال ىنعملا ناثيح

 فوصوملا ىلا ةفضلا ةفاضا وهواه.سكع ؟ عماجلا دجم وخن ةفصلا ىلا فوصوملاةفاضا ١"
 لب ١) ك1 قدب الفزاظمر ريغ رخ مسالا ىلا ىمسملا ةفاضا 7” ةمامع ىو ويخ

 نع رظنلا عطقبو ةضحم ةفاضالا نوكت لب وأتلارابتعابف هنايب رم اك هرهاظ نع هفرصو
 هلوةك ةفدلا ماقم متاقلا ىلا فوصوملا ةفاضا "؟ ىلبام اذكهو ةضحم ريغةفاضال انوكت لي وأتلا

 نذل مبحاص دي ز سأر انبحاص دهز الع يا( كديز سأرافنلا موي انديز الع)
 ىلا ديز ةفاضانا ه"جو امبرو ريمضاا ىلا ةفاضالايف امهنع افلخ فوصوملا لعجو نيئفصلا

 ريمضلا ىلا ةعفاف نكشف ”رماك“ علا ريكشت دعب هسبالم ىلا ءيشلا ةفاضا نم يبن ريعفلا:
 دابا كاس يافلاو نوكي ا١ رثكاو كاك ولا يلا دكاوملا فاننا "0 لي وأن ريغزم مح
 ديلا ضاخلا ىلا ماعلا ةفاضا:نماذع نإ دحاو: ريغ ريطتساو - لشليجو لكياوي رك
 هيف حصي امناو ٠ مدقن م نيونتلا ًابماقم مئاقلا اهيلا ةفاضملا ةلمجلاب ذا يا يناغلا فرظلا
 ال قلطم نانو مويلاب ديا اذا 5 نامزلا قلطم _لوالا-ففرظلاب دي را اذا كللذ
 11 )الفك ربعمملا ىلا“ ىلملا ةفانقا ”"رابنلا يرطب ةدودحملا :ةدملا صرفخ

 فرحلاك هنودب ميقتسي ىنعملا نا ىغلم فاضملا تروك ىنعمو ( ايكيلع مالسلا مسا م
 لاقيف هنع ىنغتس هنال ىعلم وهوفاضملا وه مداف مالسلا مسا 3 هلوق هيف دهاشلاو كلانا

 بطاخي رعاشلاو لوحلا ىلا يلع ايكبا هريدقت لعفب قاعتم لوحلا ىلا هلوقو ٠ مالسلا م
 ريمفلا وه هيلا فاضملاف ءاسا مهيا برضا ون ىغلملا ىلا ربثعملا ةفاضا 73 هيتنبا كلذب

 نوكتف تالوصوملا يقابك اهتاصب فرعتن اما ةيلوصوملا ايا نال ىغلم ناك امناومهها يف
 وهو دحاو فرعم ىلع نيفرعم عاّتجا مزا ةفاضالاب 'دتعاولف اهب ”دتعم ريغ ةفاضالا

 صقختلا ةهج نم اماهباو سنجلا ةهج نم اماهبا يال نا ىلع جرخي دقو ٠ عونم ٠
 دال هيلا فاشملا نوكي الف :٠ صخشلا نيشنا ةلضلاو ننملا نيبمعا ةفزعملا ىلا هتفانهاف
 ٠ صخشلا نيدغت ثيح نم ىغلم هيلا فاضملا نا ميا لاقي نا لا ريع نيك
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 ال ةفاضالا هذه نال ةروكذملا طورشلاب اهيف املوخد اورفتغا مهنكلو ةيظفللا ةفاضالا
 ول ةيردبلا ةفاضالا يف لصمم 5 لعاو ف رعم لع اهيف نافرعم عمت الذ أني رقت كيف

 نيب ةلك اَثلا دصقل لجرلا براضلاك لوألا طورشلا هذه يف لصالاو .ابيف لاك

 انم دق ؟ ةلأملا هذه يف لصالا يه ىتلا ةببشملا ةفصلا ّلع هلو هيلا فاضملاو فاضملا
 ءارجا مزلتسي هنال ةفرعملا عم الا حبقي ال ةفصلاب بصنلا نر ال كلذ اهيف اوطركشا دقو

 كالذ يف اهارجي هورجا ةفاضالا يف ةفصلا لع لعافلا مسا اولمح الف يدعتملا رجم رصاقلا

 نوكي نا هيفاوطرتشا ممكل هيلا فاضملا نود فاضملا ىلع لااواخ داف ل أليف اوعسوت م ٠ اضيا

 اهدوجو مأقم هيف لأ دوجو مايق ىلع كنب يناجلا سأر براضلا ون لابن ورقم وهام ل ااًقاضم
 هيلا فاضملا دعب ام ىلا تدعب اذا اذهلو دحاولا :ىشلاك امهنال هيلا فيضاام يف '

 نيا اهولخداو ٠ روك ذملا لي وأتلا دعبل ةفاضالا تدتعما يناجلا مالغ نسأر براشلاب
 ناّلع ءانب هم الغ براضلا لجرلا وحن لوالا فاضملا ريع ىلا فاضملا هيلا فاضملا ّط

 امئاو ( هوفص ةقحتسملا تنا دولا ) هلوقهنمو هيلا فيضا دق هن أكف رهاظلا نع ةيابك ريمضلا

 لوطلا نم امهتفاضا يف ام هيلع لا لوخدل هدح ىلع امج وا ىنتم فاضملا نوكاوطرتشا
 نا زوجي الف يا ثا طورشلا هذه تفننا ناف اناوقو ٠ فيتلا وهو اهنم ضرغلا لصين

 هِي بصنلا بي لب ناج سار براضلا الؤ ديز براضلا الو ,لجر براضلا لاقي
 نان تا كا لا نورا لعابلا مسا ةفاضا زيجي ءارفلا نا تفرع دقو ٠ هلك كلذ
 درفملا فاضملا نابي ابي رق مدقن دقو كبراضلاو اذه براضلاو .ديز براضلا لوقيف

 كسار دل لع يذلا عجلاو ىنثملا فاضملا اذكو ريعملا ىلاو رهاظلا ىلا لاب نورقملا
 ةفاضالا عانتما عم هيبا رحب هبباد لجرلا براضلا مهوق لاوعتسالا يف او زاجا مهنا لعاو
 يف رفتخي هنا لع كانب ريما ىلا هتفاضا ببسب هيلع لا لوخدل ملاص ريغ اًقوظعمهنوكل هيلا
 رج زاوجب (اهردبعو ناحملا ةئاملا بهاولا ) هلوق هئمو لئاوالا يف رفتخ ال ام يناوثلا

 اماو ٠رجلاب ديزو لجرلا ٍفراضلا لاقي كرا زوجي هيلع ةانب و هبصنو ةفاضالا لع اهدبع

 وهودنم لدبملا عقوم هعوقو مزاتسي هنال زوجي ال الدب دب ز ردقناف دب ز لجرلا براضلا
 روذحلا ءافتنال زاج نايب فطع ردقناو تفرع م ديز براضلا لاقي ال ذاكللذا حاصيال

 هتفاضا يف امل ةضحلا ةفاضالاب هبشملا ىمسي ةيظفللا ةفاضالا نم مسق دجوي (  هيبنت )
 و
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 را «بصنلا ىفتقي :ةر ىنعملا نب يايا وأ هاياوأ كايا براشلا لاق ناكَف ةفاصالا

 2 ناو لاش نانلقلا نأ لصادباو 0 الامتم هاج اظغللا"كينغلا هب لسددعار ركاذملا

 نايس ينامرلا دنعو امهب لصتملا ريعتلا بصن قاقتسا يف نايس شفخالا دنع لا نودب

 نم درخلاو بوصنمو بصان كب راغلاك لاب نورقل اف هي وبيس دنع اماو رملا قاتقسا يف

 5 ذملا عمج يف كوب راضلاو ىنثملا يف كاب راضلا اماو ٠ هيلا فاضمو فاضم كب راضكل ا
 هام ,بصدلاو ةفاصالل نونلاف ذح ]ع ءانب ضفخلا ناهجولا امهم لصتملا يعم 2| يف زوجيفملاسلا

 ايراصلاو ردي ز اب راصلا وحن رهاظلا ىلا ةفاصالا يفلوقث 5لوطلا لجال ففختلل بف ذخ لع

 دنع نرحل ىلرش بصن ةياور 0 « هب 0 قحلا وفراعلا » هلوق هئمو | كنار

 0 ل داع فصولا نال فيعشب سدل بصنلاو دوهعملا هنال ةفاصالاب رجلا نونلا ككانح

 اةيلسملا عمجو يكل لعافلا مما عمج اماو ٠ فيفختلا ةعم بلاطف لعفلا ٌةوق يارب

 اامإلا ندع تير : ايف امهتم درغملا 4 < ةفاصالا هذه هي امبكح ناف ماسلا

 + تفرع اككعبق عفر يا نيس وا فيفخشب طقف ظفللا ىلا. ةدئاع اتدئاف نال ةيظفل

 ةيقيقح ريغ يا هب زاجي ضيا وعجاو لاعتن ألا" نعل 1 اعل ةضحم ريع ا تثتيعتاو

 ةفاصالا نم ىلصالا ضرغلاريغلابموكل
 ةفاضالا هذه يف لا لخدت له  س

 طورشلا هذهب ةفاضالا هذه يف فاضملا ىِلَع لا لوخد اورفتغا دق 5

 ام لع اه وحد ؟لجرلا براضلا وحن هيلا فاضملا ىلع اضيال لوخد ١ ٍفنو

 فاضملا ىلا فيضا ام ىلع اذوخد ١“ يناجلا سار براضلا ون يناثلا هيلا فيضا

 واو هفاضملا_نركي نا: همالغ بزاشلا لسرلا رض قوالب فاضلا ريع ىلإ
 عنتما ظورشلا هذه ةرعتلا ناف 0: دير وو راضلاو ا ايراغلا 5 هده ِِط يح وأ

 فاضملا لع لا لوخد
 .فرال عودمم ةيونعملا ةفاصالا يف لا لوخد نا ىغم ام يف تفرع دق ( حاضيا )

 ةس اشيا لا لخدت ال نا ىضعقي سايقلا ناكو امهتبب عمجي الف لال ةبقاعم ةفاصالا
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 ريعض نم واخت املومعم تعفر اذا ةفصلا هذه نأألف عفرلا ددع بيكرتلا حبق اما ٠ هل
 دنع هحبق اماو امم اريمضو اًرهاظ عفرتال ةلكلا كرالوب اطاترات و

 هِي يدعتملا لعفلا فصو ىرحم مزاللا يا رصاقلا لعفلا فصو ءارجالف بصنلا
 يف قبب الف هلك كلذ نم صاخت ةفاضالا ىلع رجلا يفو ٠ ةيلوءفملا ىلع ةفرعملا هبصن

 ناك اذا ىلاب ةنورقملا ةفصلا لومعم يف ةفاضالاب رجلا عننمي اذهلو ٠ حبق نم بيكرتلا
 همالغ هجو نسملاك هريمض ىلا فيضا ام ىلا وا ههجو نساك اهفوصوم ريع ىلا افاضم

 حبق ءافتنال با هجو ندا وح ةركن ىلا اًقاضم ناك وااهجو نسطارظا 00

 ةركشلا نال ةركن وهام يف بصللا حببق ءافتناو هدوجوب فوصوملا ريمض هيفام يف عفرلا
 باب يف الصفم كلذ ركذ رم دقو رصاقلاو يدعتملا هبصني زييمعلاو رِبعلا لك بسلا
 مذا عم هجولا نسحلاك أطومعم ىلا لاب ةنورقملا ةفصلا ةفاضا تحصامناو ٠ هعجارف ةفصلا

 يف لا دوجوب ةفاصالا لبق فوذحم هنال نيودللا فذحب ظفللا يف فيفخت اهب لصحي م
 ريو نم ةفصلا ولخ نم لصاحلا مفرلا حبق ليزت ةفاصالا نرا نم مدقت امل فاضملا

 دك بنسشتلا نا ّى ءانب تحص امنا ليقو ٠ يدعنملا ىرجم رصاقلا ءارجاو فوصوملا

 الو ةيجو نسحلا هجولا نشلا'لضا“ثال ةفصلا يف ءراتتساو ريمسشلا 00
 ماللا اهنم ربثعملا نا ثيح نم هنم فخا اهنال ريمضلا تفلخ دق لا نوكب ضرتعي
 ةنورقملا ةهبشملا ةفصلا ىلع اولمح دقو ٠ ةك رحتم ةملكر يمضلاو نكاس فرح يو طقف
 وحن لاب نورقملا رهاظلا هلومعم ىلا ةفاصالا يف لاب نورقملا درفملا لعافلا مما لأب

 ةهباشملا نم اههنيب امل ”هجولا نسما وحن اهببصنلا يف هيلع ةفصلا اولمح 5 لجرلا براضلا
 مدعل فيفخت كمال امل غوسم دوجو مدع عم هتفاصا اوزاجا امئاو ٠هعصوم يف رعاك
 يف حبق الف هلوعفم ىلا فاضم فصو فاضملا نال حبق عفر نم الو لا دوجوب نيونتلا

 : ثار اك ١ كلش فالخب رخالا لع امهنم دحاو لك لمح يف امهنيي ةلواعلل [دصق هبصن

 ءاكرفلا ثرا لع ٠ ابي رق فرعتس اك زوجت الف لأب نورةم ريغ رهاظ ىلا هتفاصا اماو
 لااقيف ةزئاج امنا ربظيف ريعملا ىلا ةتفاصا اماو ٠ اقلطم فراعملا ىلا هتفاصا زاجا

 كب راص لثم ةفاصالا ّلَع ضفخ لحم يف ريمضلا نا ىلع هبراغلاو يبراضلاو كب راضلا

 لبق ًالصفنم ناك ريمشلا را ثيح نم فيفختلا لوصح رابتعاب لا ريغب



25 

 كلذو ظذللا يفف فيغختلا اما ٠ حبقلا مفرو فيفختلا ديفت جا

 فدع وادي ثراوضيف ا وادي ز ”براض يف مك ًارداظ نيونتلا فذحي

 مفر اماو ٠ ديزوبراض يف 5 ملاسلا ذل عملساو ديز ابراض يف !؟ ىنثلايف نونلا
 ٠ هجولا نمح لجرب تررم وحت بصنلا وا عفرلا دنع ةهبشملا ةفصلا يفف حبقلا
 فيضاو و ةركن قبي اهيف فاضملاو ٠ ةضحم ريغو ةيظفل ةفاضالا ةذه يممتو
 ” يراط لرب ترن وع هي ةركللا تن هع للذي ةقارعللا كا

 لصاح صيصقتلا نال ًاصيصخم ديفت ال اهنا يا فيفختلا ديفت امنا انلوق ( حاضيا )

 دل الث بار يراش ذي ز ”تراض كلوق لصا ال ةفاضالا لبق فاضملا لومعم

 هي ديز براض نال بفصولا لءاف وه يذلا ريعملاب لاصفنالا ريدقت يف اهنال افي رعت
 اضياو انلغماك هبركتاا تعن ةليلدب ة ركن فاضملا قبيف هيلعو ادي ز ود ”براض ريدقل

 ب نا ىوعدب موق هاكشتسا دقو لمالا مظع ائيجار بر وجت هيلع بر لوخد ةحص

 هد اراك نهاد نر] لوقت كل دي ردمم ةفاضالا نوكتف ىقملا ىلا اهدعب ام فاد
 دقو ٠ اهرورحم يضم بوجو ال هب قلعتت ام يشم بوجو اولا اقل بر عم يمغمل
 ضيا ةلدالا ىرمو ٠ هب قلعتتام يضم الو اهرورحم فصو مزاي ال ًاضيا ليق
 هب تناف » هلوقك لاحلا لع هباصتنا ةحص هريكتت لع ةفاضالا هذه يف فاضملا ءاقب ىلع
 ةلمبملا ءاحلا مضب دائوفلا شون هلوقوهندلو يا هب تناف هلوقف ماب دارنا رد
 هي 8 ردقموا انلوقو ٠ نطبلا رماض يا ةددشملا ءاطلا حتفب ابطبمو هديدح يأ

 فيفذتلا ةفاضالا دنع هفذح يونتف اردقم اني ونت براوض يف نا يا ديز براوض
 وه امنا ةفاضالا ءذه _لامستسا نم :ضرغلا ناك امل ٠ روكذملا مف لكما نك

 ردي زبراضلا لاقب نا زوجيال كلذلو فيفخت اهب لصحيال ثيح اهلامعتسا عنتما نيفقللا

 هناف ديزاب راضلا كلوق فالخب لاب هنارتقال اًنونم نكي ملذا نيونت فذح هيف سبل نال

 ثا حبقلا مفرو انلوقو ٠ ديز وبراضلا هلثمو ةينثتلا نون فذحب فيفذلا لوصحل زوجي
 اهبصن وا اطومل ةهبشملا ةفصلا مفر دنع لصاملا بيكرتلا حبق ليزت ةفاضالا هذه نا يا



21 
 0 ا اا

 ةديزورديز ”براض اذه وحن هلو معم ىلا لماعلا فصولا ةفاضا 8

 سفنلا ”بيط كوخاو مالتلا كر 1

 لماعلا ففصولاب دارملاام .نس ٠

 نبال رقتسالاوا لاملا ىنمم ناذألا لوعفملا مساو لماقلا مساوه . ج 1
 ةمدقتملا ةلثمالا 0 مة سوما يضاملا

 انلوقو 8 لبعلا نا رش 2 ةغلامملا معيض هيف مردنب لعافلا م ما املوق ) حاضيا)

 هتفاضاف يضاملا ىنمع ناك اذا ل وعقملا مساو لعافلا مما نم ا يا يضاملا عمال ٠
 هترباشم صقنل لماع ريغ كسي د ”تراض دي زا وه هيام

 فصولا اماو ٠ ةفاضالا مله نم دارلا نفد لصحي الف هلم 2 ةلعلا 2 كل عراضلا

 ةيونعم هتفاضاف يذاملا بناج هيف يعور ناف ةريشعلا يادك رارغتسالا هب داوي ا

 عفن عقيف ف ةمظفل هتفاضاف ذلايقتسالا والاحلا باج هيف ؤيثور نآو لمعي الو ةفزعلل عت

 اهتفاضا نو ع الف ةببشمللا ةفصلا اماو ٠ ناعما وهو هيلا ' فيضا ام يف لمعي و 0 ٠

 نيرثكالادنعر ّ «خلاؤ هل رمعم 0 ردصملا ةقاشأ اماو © ريمان نىنعك 00 اهمال ةيظفل اللا

 أ 0( هلوقك هفرعم ا انانعل ناك 8 ا ةفرعملاب هتةعا هك 4 ةحص كلذ ََ ليادلاو ة هيوثعم اهنا ْ

 يدجوال تعن ديدتشلاف « الوذع تدهع نم كيف ا رذاع ٠ ينارا.ديدشلا كب يدجو '

 لمفا نأ لع ءانب' ةيوتعم اهنا ليقف ليضفتلا لعفا'ةفاضآ اماو .هاثلا لآ فالتلا ردصملا ٠
 لضفا لج - لجرب ترزع موق ليلك ةضحم ريغ اهنوك هجولي نكلو لمعلا فيعض ليففتلا ١

 لدب هنا ّ جرخ ناف عوامت وهو ةفرعمب هر 36 01 مز ةضح هتفاضا تناك واف موقلا ظ

 لعفلا ”يتحم هب داريا ال يذلا فصصولا اناو .٠ اليلق .قعشملاب لذبلا نوك ةلظبا تفتاال
 ءاهسالا ىرحم هناي رجل ةزودعم هتفاضا نا َلَع عمجنف ريمالا كولمتو يضاقلاب تاكو .

 عرسي ربظالا نامدقن كف الوا فرح ريد ّط ةفاضإلا مكه لهاماو 3 ةفوصوملا :

 1 ناققحلا 7 ا هراتخا | 7 هرابظا 2 ليس الودأ يعم ال ذا فرحت ريدقل 1

 ةفاضإلا هذه كيفت اذام وا

1 
١ 1 
0 1 ! 

00 



 كي

 ا

 ام ىلا مث ةيلعفلاو ةيمسالا لمجلا نم ذاو ثيح هيلا تفيضا ام ىلا رشأ ١4

 ةيلعفلا لما نم املو اذا هيلا تفيضا

 0 اذا ٠ روسنلا عمتجت كانه ةفجلا نروكت ثيح٠ هوخا دلو د
 تنك ام كيلا تنفك يربص ليعامل ٠ توملا كذب ةهركاف هللا ةعاط ىرزع عدم ا
 ” حف الي ريدعف ما تدواناما ٠ ٠ مهنامز لها رهشا مهتراجن ثيح نم نويقينيفلا نآك

 كانهف نوصم نيدلا ثيح ٠ ةلماك ةنس التتقا ةريزجلا دالبب اراد ردنكسا يقل ايف
 اهتحاصف ثيح نم:برعلا ةدغل لزت مل ٠ هنوكت ال نا هللا دمحاف رثاع ربع اذا ٠ نارما
 ردنا يستلم ةدكلما ع 1 تيم ه1 ثنا اذا .٠ ضرالا,تاغل. لون ابتفالا و
 . رورسلا نم ايام ك6 ذأ سفلا تيطعا كئافش

 يتلا فورظلا:نم بارعالا هيف راثخي ام لكو ءانبلا هيف راتخيام ىلع ءلد 5

 ٠ لملا ىلا ةفاضالا يف ذا لع تامح

 ٠ ةمادنلا عفنت ال موي تمدن ٠ نوُئان سانلا :ىلك نيح قع .ترهس ٠ كروزت موبيل داهأ

 داقرلا نم تضهن ٠ تدلو مويل اماع ..سرورشع رم دقل ٠ مهلا نيبثت تقو مويلا

 ينتلصو ةعاس رورسلا يناصو ٠ ةعمال فويسلا نيح لع ةرتنع 29 .نوفسلا د ع هعاس

 ىلع يي ةادغ ”ييسنلا ”حوفأ اسم ٠ ءافصلا تاوخا عمشجي نامز لمحا ام ٠ كتلاسر
 ٠ انقرفت ىشخياامو انك مايا ٠ اهيلا ءنءجري موي اهتانبب مالا حرفت ٠ راهزالا عمجاضم

 ىلي امبرعا 5

 3 ليل ”ءاركلا نيح لعمرك يننا هلا كلمتي يب مع ما»

 «» منقل ل القا ىلا 1 اذاوإ ؛«انيحغر اذا اةغار يرشللاو

٠ 

 ةيلظفللا ة ةفاض 0 اىف

 ةيظفللا ةفاضالاام س
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 بارعالا هيف راتخي و « يلح لك نيبصتسي نيح ىلع » هلوق مخ ياك ال هانب

 نم درحلا عراضملاوهو برعملا لعفلاب ةردصملا ةيلعفلا ةلمجا ىلا فيضا ىتمأ

 ىلا وا ٠ مهقدص نيقداصلا عقنب ”ءوي اذه ومن يفك ثانالا نونو دسك ولا ٠

 «ليلق'ماركلا نيح لع رك ىننأ هللا كرمعاي يملعت ملا » هلوق ونيف اك ةرعسالا ةلجخ

 . بارعالا لع [ظفل ىلعب رجلا نيح يف زوجي ملثا تبتاع نيح يلع هلوق ( حاضيا )
 شو اهيلا نيح ةفاضملا ةلبخلا نال راتخلا وهو ءانبلا لع الحم ىلعب رجلاو اًظفل حفلاو

 غلا نيبصتسي نيح لع هلوق اذكو ٠ ضام هنال اًيلصا ءانب ينبم اهلعف ةياعف لثا تبتاع
 اضيا راتخلا وهو ءانبلا َلَع الحم رجلاو ظفل حئفلاو بارعالا لع اظفل نيح رج زوجي يا

 عفني ”موي اذه هلوق اهاو ٠ هل ثانالا نون ةرشابمل اضراع ءانب ينبم عراضم ”نيبصغسي نال

 ةلمح ىلا فاضم هنال رادخلا وو ربخ هنا ىلع بارعالا لع ظفا موي عفر زوجي هناف خلا

 ”ماركلا نيحكعهلوق اذكو ٠ ءانبلا لع اضبا حتنفلا هيف زوخي و برعم عراضم وهو عفني
 ةيمسا ةلمخ ىلا فاضم هنال راتلا وهو بارعالا لع ظفل رجلا نيح يف زوخي يا خلا

 نم ينبملا ىلا فيضا ام يف ءانبلا ريتخا امئاو ٠ ءانبلا ىلع حتفلا هيف زويو ربخو ادتبم

 نيب ةبسانملل ابلط تيار 5 ابنهم برعملا ىلا فيضا ام يف بارعالا ريتخاو لمجلا
 وحن يف كاب رعم نوكي نا نيب ةيمسالا ةلمجلا ردص يف قرف الو ٠ ظفللا يف نيفياضتملا
 اينبم لثراك ناو مسالا نال نوزراب مث موي وحن يف 5 اينبموا ليلق ”ءاركلا نيح لع
 يفن فرحب ةردصم اهيلا فاضملا ةلمجلا تناك اذاو ٠ لعفلا فالخب كح برعم وبف الفا
 ءانبلاو بارعالا يف ابعم هكح لع فاضملا ىقب ايش سفنل ”سفن كلت ال موي وح فاك

 رح يف زاج درب الو رح ال موي كتيتا كلوق وحن سنجل ةيفانلا ال يننلا نفرح ناكن اف
 ةاغلم وا سيا لمح ةلماع اهنا ىلع عفرلاو نا لمح ةلماع ال نا ىلع هانبلا ىلع حنفلا دربو
 كلوق تيس رورحلاو راجلا نيب ةض راعملا لكن يفياضتملا نيب ةضرتعم ال نرا لع رجلاو

 ريغ ينعمب مسا اهنا ىلع الب دربو رح كيس رجلا تلعج اذا سأب الو ٠ حالس الب تجرخ

 ٠ حجرا فراك امير لباهييلا ةفاضم
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 ةلك اشملا دصقل ضياءاعبلا ابيف زوجي و ابلاغ هل رثا الف ضراعفرملاب اهببش نأ ثييح نم
 اذا اهذوانب زوجي لب ةلمجلا ىلا ةفاضالا _لاحب كلذ ديقي الو ةينبم اهلك لمجلا نال

 ناكبصنلاب فورظلا بارعا يف لصالا ناك امل مث ٠ رذئموي وت ينبم درفم يلا تفيضا
 - ىنثملا يس اماو ٠ هانبلا ةكرحو بارعالا ةكرح نيب ةبسانمل حفلا لع درفملا يف اهذانب
 مل اهب ركذ ام ءانب زاوج هتيفاك يف دكيق كلام نبا مامالا ناىلع ٠ ليق اذك فلالا ىلعف
 هذه نأ لعاو ٠ (ينبم ال اب رعم نوكب كلذ نم ىناملاف هيلعو هبارعا بجو الاو «نشي

 اني رق مدقت اك هائبلاو بارعالا رم ىرجلا اذه اهعم يرجتف ذا ىلا فاضت فورظلا
 مسا لك اهبلع 0 ءانبلا لع ههتفو بارعالا ىلع موي رجب ,ذئم_وب باذع /* ىرق هيلعو

 تايردصدملا نآو *نأو اك ينبم درفم ىلا تغيضا اذانيبو نودو لثمو ريفك فرظ ريغمهب

 درع اكأ ةفرعملا هيلا فاضملا نم فيارمعلا ةركتلا بكت 5 هئابب نم سعكت نا زاغ
 عيبا يف حتفلاب كلذ نود انمو 5 عطقت دقل حنو نوقطنت من ام ”لثم مل نا

 حضتي ال انعم نال هدعب أمي مهبملا قلعت ةدشو ماهبالا يف اهل اهتبباشا كلذو ءانبلا لع

 ال هنا ىلا كلام نبا مامالا بهذو ٠ ءانبلا هنم هباستكال لها وهف هيلا فيضا امبالا
 صئاصخ نم ةفاضالا نال هريغ الو فر ال هيلا هتفامنأ بسب ينبه ىلا فاضم ىنبب

 3 كلانفلاو هيلا ةيعاد نركت فيكف هلطبت يا .هينلتو.ءانبلا بس كت ىلا ءايبالا
 ريمض نم لاح نوقطتت منا ام لثم "قمل هنا يف لق بارعا تاكرح هب اودهشتسا ام

 لاح فوذحب قلعتم ةيفرظلا لع بوصنم مب عطقت دقل يف اهنونتحتف اذا نيبو ”قل
 يهف ادا كيما اذاو لعفلا ردصم ىلا عجار رتتسم ريمض وه يذلا عطقث لعافو هنم

 ةيفرظلا ىلع اضيا ةبوصنم يهف كلذ نود انمو يف نود اماو كلصو يا عطقث لعاف

 كلذ نود موف أئمو ريدقتلاو انمودعب فوذحم ادتبل تعن فوذحمب ةقاعثم

 بارعالاو ءانبلا زاوج ةلمإا ىلا فورظلا نم فاضي ام يف زوجي هنا تلق س
 بارعالا هيف راتخي ىتمو ءانبلا هيف راتخي ىتم يل لقف

 ينبم لعفب ةردصملا ةيلعفلا ةلمجا ىلا فيضا ىتم ءانبلا هيف راتخي ج
 ناك وا « ابصلا لع بيشملا تبتاع -نيح ىلع » هلوق وحن يف اك ايلصا هأوانب ناك ءاوس
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 ٠ هريغو ءالل لمجيو غبدي ةاشلا دلو يا ةلخسلا دلج ءاقسلاو ٠ هيلا رظنا يا

 اذاو ذا لع لمح امو املو اذاو ذاو ثيح اهيلا فاضت يتلا ةلما يف طرتشي ( هيبت )

 الصاح ةي ربخلا نوعنم نوكل ةيربخ نوكل نا. يجيس اي ةينامزلا ةمهبملا فورطظلا نم
 ةفاضالا نوكتل ردصملي وأت لع نوككن او . ةيئاشنالا فالخبهيلا ةبسنلاصتف دوجولا يف
 البف قاضملا ىلا دوعي ريم لع ةلقشم نوكي ال ناو ٠ اهكح لع درفملا ىلا ةقيقلل يف

 ردصملا نيدقن يف اهنال هيف ديز ءاج موي تئج الو هيف ديز سلج ثيح تسلجلاقي
 نا لع ٠ هيلا فاضملا ردصملا نم ريم هيلا دوعي ال اك تفاضملا ىلا ريم اهنم دوعي الف
 حصتل. ةفرصتملا فورظلا نم هفداري امم ةلمجلا عم لوي املو اذاو ذاو ثيح نم الك
 يفو هسواج ناكم يف تسلج ديز سلج ثيح تسلج وحن يف ردقيف درفملا ىلا هتفاضا
 ٠ الو اذا يف اذكهو هءايق نيح تمت ديز ماق ذا تقوحن

 عم درفملا ىلاو ةلمجلا ىلا فاضي نا حصي أم كفورظلا نم نع 17

 ناك ناف٠ نامزلا فورظ نم فرصتم مهيم فرظ لكو هو معن ج

 ةيعما ةلجإلا ىلا ةفاضالا يف ذا ىلع لمحي نا زاج يضاملا ةلزنم الزنم وا ضام

 ةلابقتسم ناك ناو ٠ تثوزراب مث موي وحنو ورمت بهذ ديز ءاج نيحوحن ةيلعف وا
 ريغ ال ىنعملا ةايقتسم ةيلعف هل ىلا ةفاضالا ف اذا لع لمحت نازاج
 ١ موقلا بهذي نيح بهذأش ون

 لتشمل ةيمسالا ةلمجلا ىلا اذاك ةلبقعملا فورظلاةفاضا موق زاجا ١ ( هيدنت )
 نا ” ىنعملا يف ةبسانملاب ءافعكا كلذو ٠ نودعفي رادلا ىلع مث موي وحن لابقتسالا ىنعم ىلع

 لصالا وه امي اههيشمدعل ىرحملا اذه يرينا زوجيال عوبسالاو رهشلاك ةدودحملا فورافلا

 ةجاو ةلمجلا ىلاالو اذاو ذاو ثيح ةفاضا نا ”“ اذا وا ذا وهو لمجلا ىلا ةفاضالا يف
 اذلو ةزئاج اهتفاضا تراف ةفرصتملا ةمببملا ةينامزلا فورظلا نم ذا ىلع لمح ام فالخب

 ةلمجلا ىلا راقتفالا موزا يف فرملاب اههبشل تلع امك ءانبلا ةبجاو اهتاوخاو ثيبج تناك

 راقتفالا موزا مدعا لصالا ىلَع بارعالا اهيف زوجي هناف ةروكذملا ةمهبملا فورظلا فالخب
 و
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 !ذ١ مر اذكو ٠ قست كلذ ناب دثر هدعب ام باوجلا راو ادعتنم ال ديكو ت اهدعب
 راهنلاو ىوه اذا محدلاو ىثغي اذا ليللاو هلوق وحن مسقلا لل شقد اذا ةطرشلا 1
 مسقلا قيلعت مزايف ىنعملا يف ًاباوج اهلبق ا ةيطرش انهاذا تناكولذا٠ “ىلحن اذا

 1 أل ىلعتلا لقي ال قاشنالا مسقلا نأ اهدحا نيهجوب عنتمت وهو يئاشنالا

 هياع بلدي الف يربخ باوجلا نرا يناثلاو ٠ همدعو غوقولا لمتحي قلعملاو عاقيا
 اههتقيقح نيابتل ءاشنالا

 1 كح وه 0 سس

 نامز فرظ قو ٠ ةيلعفلا لمجا ىلا ةفاضالا بوحو كا َج

 لماعلاو يضاملا الا اهلي ال اذاو ىغم يف هريغ دوحوأ ء ين : دوجو ىلع ةلالدإل

 ةيعما لمح وأ مضرعأ ربلا ىلا ماجن اًملف وحن ايضام الا نركيالو ٠ اهباوج اهيف

 ٠ نوك رشم مث اذا ربلا ىلا مهاحن الف وحن ةيئادلا اذاب ةنورقم

 ةصتخم اهنال ةيعراضملا ةيلعفلا ىلا الو ةيعمالا ةلَمْحا ىلا فاضت الو كيسا ( حاضيا )

 اهنا انلق اذلو امهالوا دوجو دنع اههتيناث تدجو نيتامح يضتقتف يضاملا ىلع لوخدلاب

 فرح ليقو ٠ دوجو دوجو فرح اهنا ليقو ٠ هريغ دوجوا ءيش دوجو ىلع لدي فرظ
 0 ا الا نوكيال اهباوج نأ يا لا نوكي ال انلوقو٠ بوجول بوحو

 رشبلا هتئاجو عورلا مهربانع بهذ الذ هلوقك اًءراضميتاي دقو انثم يك ةيئاجفلا اذاب
 0 انلوقو ٠ دصخشم مهنمأربلا ل ماجن الف هلو ةك ضيا ءافلاب نراقب دقو٠ ٠انل داوي

 ع دبع يداوب نحنو ٠ انؤاقس امل هللا دبعل لوقا » هلوق اماو يا ةيعسالا ةلججلا ىلا

 انواقس نا هنايبو هرهاظ همه وب ا د الخ ةيعمالا ةامحلا لإ امةفاضا نم نسف 4 مشاهو

 راو انواقنسم قو الل يا طقس ىفم اهوا وهو روك ذملا هريسفي قودحم لعفل لعاق
 دصقل دملا فلاب بثك هنكل ءايلا تاوذ نم هنال ءايلا ةروص ىلع فلالاب بتكي نا هقح
 ِِ 0 1 350 لمف 7 0 لق هريدقت (فودحم  غ "ا 0
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 اهدعب ةلمإلا نوكتف يا احل لمع الف اهرساب ةلمإلا لع لخاد ءادتبا فرح اهو ءاج اذا ىتح
 وه فوذحل فرظ ما اذا ملعأل ين هلوق يف اذا,ناو بارعالا نم امل لح ال ةفنأتسم
 اهباوجو فرظ ثلاغلا لخملا يف ىلوالا اذا ناو ٠ غلا تنك اذا كناش ملعأل يا لوعفملا
 جرت لو ىلوالا نم لدب ةيناثلا اذا ناو اذك نوكي يا ةيناثلا اذا دعب هريدقت فوذح

 000 اماو ٠ ةفرسعتملا ال ةمزاللا فورظلا نم ممدنع اهنال طق ةيفرظلا نع اذا

 ٠ ٠ مهلمحتا كوتا ام اذا هلوق يف 5 يمال يئات نا امهدحا نيهجو ىلعف لابقتسالا
 0 دما راش اذ هلوق نراف ٠ اًييلااوضقنا اوْطوأ ةراخ اوأر اذ

 تقبس ةعقاوب أضيا رابخا خلا ةراجت اوأر اذاودلوق ع اهباوج اولوتو هل اذا نوكتف يضالملا
 ليللاو وحن مسقلا دعب كلذو لاحل ينأت نا يناثلاو ٠ يغالل هيف اذا نوكتف لوقلا اذه
 تناك ولف مسقلا لعفب ةقلعتم اذا نااهيف اولاقو مسقا يا ىوه ادا مجنلاو يشفي اذا

 نايفانتملابةءسالاو لاحلاو لاح ءاشنالاو ءاشنا 0 مسقلالمفل 8 را لابقتسالل
 لماعنال كلذب اهقلعت حص امل لابقتسالل تناكو لف ليللا نم لاح انئاكب ةقاعتم اهنا وا

 اهتنراقم لاحلا ديس لصالاو فرحا ةطساوب مسقلا لعف هلماعو اهبحاص لماع وه لاحلا
 الو دساف وهو يضرلا لاك لدمللا نايشع كفو يف ماسقإإلا نود 2 مز

 ريدقتلاو هتمظمل الا «ىشب مسقي ال ذا مسقلا هيلع لدي فاضب ةقاعتم نوكت نإ كعب
 لاتقتسالا ا ىشي اذا ليللا ةمظعو

 هعم لجنرب تررك لاخلا ماسقا يف كلذ رم 5 قافتاب ةردقملا لالا :يج ةص ليلدب
 ٠ حضوأ وهو ادغ ديصلا ناني رسواةلغ مي ديصلا اردن يا(

 هيا فاضملاو هيلا فاضمهناب درو اهبطرش هنا لوالا نيلوق عاف | يف لماعلا يف فاتخاو

 ءافلاب نراقي دق هناب درو اهباوج هنا يلا ءلاو ٠ ةفاضالا مدع مزاالاو فاضملا يف لمعي ال

 يناثلاو ٠ نيققحملل لوالاو ٠ امهبلبق ام كي لمعي ال امهدعب امو ةيئاجفلا اذابوا

 ام اذا هلوق وحن فيس ققحنف طرشلا ىنعم نع اهجورخ اماو ٠ روهشملا وهو ني رثكالل
 ربخخ فرظ امبيف اذاف نورصتني مث يغبلا مهباصا اذا نيذلاو هلوقو ٠ نورفغي مث اوبضغ

 نا ليق ناف ءافلاب ةيمسالا ةلملا نارتقا بحي ناكل الاو اهيف ةيطرش الو اهدعب ادغبملا

 ريزملا ارا لبق ناو ٠ ردان وهو ةروربفلا يفاالا نزحت ال ءاقلأ "ناب "دار ةريمضس دارا



 قليلا

 ”00100هلئم وه اد لع ريكو اهلا ذا ةفاضاي رح لح يف ةامجلاو كاذدك كاذ لا يدق
 فرح ذئايح شو دج بلطت ام ذا وحن نيلف مهو طرشلا ىنعم نمضتتف ةفاكلا ام ىلا

 مهفعبل فالح ةرؤرمض ال ليلق مزحلا اهلمتو هريغ دنع فرظو هي ووبلس لدغ

 انا مح وه ارا 0س

 تئج ديز هاج اذا وحن طقف ةيلعفلا ةلجلا ىلا ةفاضالل ةمزالم اهنا ج

 مقو اذاف ةيعمالا الا ىلا فاضت الواهيلا اذا ةفاضاب رج ل يف ديز ءاج ةامجخ

 707 روت ذلا لمقلا ءرسفي فوذنع لعطب لعاف ويف اعوفرم مدالا اهدعب

 فوذحم لعفب لوعقم وهف ًابوصنم وأ ءاج ديز ءاج اذا ريدقتلاف ءاج ديز اذا تاق

 تب رض ادي ز تب رض اذا ريدقتلاو تب رض ايار انا شلفاول 6 روكا هرسفب

 0 ديالا لخاب ضعت .ةًاجاقملا نوكت نا امهالحا نييرض لع اذا ( حاضرا )
 اذاف تجرخ وحن لابقتسالا ال لاحلا اهانعمو ادتبالا كيس عقن الو باوج ىلا جاتحت

 ةدوصتملا شو ةاحافملا ريغل ن وكي نايفائلاو اهعضوميف اهيلع مالكا تناسب بابلاب كسلا

 ١ ]مالا صو طرشلا مم ةمضتم لةعبلا اقرظ نوكت نااهف كاتلاو اه
 (ريغك ايضام اهدعب لمفلا نثروكي اذلو طرشلا عوقوب عطقلا ديفتو طقف ةيلعفلا ةلمخا

 هئثمو ةرورضلا ف الا أهدعب أه يف مز لمعت الو كلذ نود امفراشو هعوقو قفل

 ةيفرظلا نم لك نع اذا جرت دقو ليق ٠ « لمحت ةصاصخ كبصت اذاو » هلوق

 باوج اى نوكي ال هيا ةيفرظلا نع اهجورخب دارملاو ٠ طرشلا يعمز لابقتسالاو

 ٠ اه واح اذا ىت>هلوق كلذ نم اولعحو ءاومالا فاك كيك ليت سعت الو ٍكئنيح

 معال يا هلوق هنمو ةيطرش الو هيف ةيفرظ ال نامز مسا اهولعجت ىتحب ةرورحم اذا نإ اولاقف

 هنمو عا نم هب الوعفم هيف اذا اوامجن ىضغ يلع تنكاذاو ةيضأر ينع تنكاذا
 دي ز مايق تقو ىنعملاو اًربخ ةيناثلا اذاو ًادعبم اذا اولعجل ورم موقي اذا ديز موقي اذا

 هلوق يف ىتح نا اولاقو ةيفرظلا نع جرخت ال اذا نا ىلعف روبملا امأو ٠ ورم مايق تقو
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 هيف راتسم ريمض عفني لعافو ةلعلا فرخ ف فذح لع اليلعت اهربخو اهعساو نا اواعجو

 نأ < لئلا قانتسا 0 ها كب مهفع ءارق كلذ دب وب و هلبق ام ىلا عجار
 كحال يش لهو مدقت امك انبي واانيب دعب ةعقاولا يقو هيوبيس كلذ لع صن : اجافلل نوكت

 وأ اييب لق اذاف ٠ لاوقا,دئاز دكاوت فرح واةاجاقم فرحوا ناكم دا نإ
 انيب وا اديب يف لماعلا وه اهدعب ام نوكي ذا ةدايزب لوقلا ىلعف دب ز لبقا ذأ مئاقانا امد

 ةاجافملل فرح اهناب لوقلا لبو رثكآلا وهو ةدوجوم ذا نكت مل ول كلذ نوكي اك
 اهيف لماعلاف فرظ اهناب لوقلا ىلعو ذا دعب ام هرسفي فوذحم لعف اهئيب ب وااعب يف لماعلاف

 لعفلا هرمسفل فوذحم اتيب وا اني ُِف لماعلاو هيلا ةفاضم ريغ اهمال اهدعب يذلا لعفلا

 اذه ٠ كلذ ريغ اهيف ليقو ٠ يتايق تاقوا نيب نامز يف دي ز لبق! لاثملا ىنعف روكذملا
 لعف ال عراضم لعف وا مسااهيف ربما يتلا يا ةيعسالا ةلمجلاىلا ةفاضالامزالت اهنا انلوقو
 ءاج دب ز ذا د وحن ضام لعف هايعي مس ذا يلب نا حابةتسا 0 اوصن مال ضاع

 يلا ةرؤرض كنعد اذا اللا امبعضاوم ع تل هعراضم وا مسالا نالكف نم ربخلا نال

 نالماق ديز ذا ندحي ملو موقي وا مئاق ديز نا نحت كلذلف انه ةرورض الو لودعلا
 ام رثكاو يا ملا ةامجلا فذحت دق انلوقو ٠ ذا نم دافتسم وهو لعفلا نايب انه ضرغلا
 لافللا سكي انلوقو ٠ ةتنيسو ةتموز وحن ىف 6 ايلا ننزل ان ةفاضا م. كلذ نوكي

 اهراقتفا لاوزا ةبرعم اهنا معز يذلا شفخالل اًقالخ اهئانب ىلع ذا ءاقب ىلا ةراشا غلا

 ابهبشأ وه امنا اهءانب نا لوقث اننال اهيلا فاةممويلا نال بارعا ةرسكلا ناوةلجلا ىلا

 وهو ريظن اهو ىنعملايف _قاب اهراقتفا نال اضياو نيفرح لع ةعوضوم اهمال عضولا يف رمل

 برعي ملكلذ عمو اهيل هراقتفا بدسل ينب و اهيلا رقحفم وهو ليدل هتلص فذحن دققف لوصوملا

 ىلالا نحن يا «ائيلا مههحو 6 عوج عمجاف ىلالا نحن »هلوق يف هبارعاب دحا لقي و

 لزن ضوعلاو هيلا فاضملا نع ضوع نيودتلا نال اضياو ٠ ةعاجشلاو ةدحنلاب اوفرع

 يتلا ةلمجلا يرطش دحا فذحي دقو ٠ روكذم هيلا فاضملا ْن أكف هنع ضوعملا ةلزنم

 نا ”بلقتم شيعلاو ٠ انا ”نيضم دق لايل ”نءجرت له ) هلوق هئمو فوذحم ربخلاو ادئبم
 نفوذح ربخلاو ادعم كاز نالب كاذ ىلا هيف ةفاضم ريغ لاف كاذ ذا هلوقف ( انابفا كاذ
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 وا ”مئاق ديز ذا تئج وحن ةيعما اما ةلمنلا ىلا ةفاضالا مزالت اهنا ج

 كاوا 111 دير ءاج و ىتلمو اًلظفل امام اهم نولي را ظرشب ةيلعق
 ا لو ١ كم ذا يا اورفك نيذلا كب ركع دا هلوقك الكفل ال شماوا

 00! ءاقيال ذا لاك ردككو نيوجلاب اعط سا وااع علل اهلا ذاةفاضملا
 +, نورظ# ةنونيدلا نوكت ذا نيح يا تاسنالا نبا ةمالع نورظات ثني وك

 مما نوكت نا ١ هجوا ةعب را لع درت بببللا ينغم يف ام ىلع ذا نا لعا ( حاضيا )
 هب ًالوعفم نوكت دقو انلثم اك اًقرظ نوكت نا هذه ةلاخلاو اهيف بلاغلاو يضاملا نامزلل

 تقولا اوركدا يا اوركّدا نم لوعفم انه ذاف مرثكق ةليلق متكذا اوركذاو هلوقك
 تذبعنا ذا جرم باتكلا يف ركذاو هلوقك لوعفملا نمآالدب نوكتو ٠ * هيف منك يذلا
 نوكتو ٠ ءايبثا 4 لعج ذا يلع ادعم اوركذاو هلوقكو ميرم نم لاثا لدب ذاف

 كاذا حلاص ريغ وا ,ذئموي و رذئنيح وحن هدع ءانغتسالل اص نرادز مسا اهيلا اقام
 1 "لد را الر ابعوقو نوركتيف ةاحنلا روهمج اماو ٠ انعيده ذا دعب هلوقك

 فرط ملا مدنك دا اوركذاو وحن يف اهناو اهيا اًفاضم وا اقرلظ الا عقتت ال اهنا اولاقو لوعفملا
 سرع دعا ها ةيلو معك ذا جيلع هلا ةمملاا او كاوا اهزيدقت فود لرش

 اذه مهلوق ديدي و ٠ تابقنا ذا يرم ةصق او 51, دقعلاو فوات لردش ىلا فانقل

 لالا اب ؟ ناو لوقو ءانعا ميكا هللا ةمعن اورك ذاو هلوق كيس لوعفملاب يرصتلا

 "احلا كد المور وشن ليقعسملا ناسزلل مما نورك انا ؟ءايبنا 9 ليس دل ريع
 لقتسلا ”ليزنت لينق نم كلذ. نولعتو اعاد يفاملل مدع اهناف هنو كدب روهمجلاو

 10 نأ ةيبعلا ةرزصلا راضختسا قو ةيئانبا ةعكل مقو دق ام ةلزنم عوقولا بجاولا

 هلا مغني نزلا يا نوكرتشم باذعلا يف منا تملظ ذا مويلا كعفني نا وحن ليلعتلل
 فرح اهنا ليقف ىنعملا اذه ىلع اهيف فلتخاو ايندلا يف كملظ لجال باذعلايف ريشا
 نمال مالكلا ةوق نم دافتسم ليلعتلا»و فرظ يه لب روهمجلا لاقو ليلعتلا مال ةلزنمب

 ؟دنع ؟ملظ تبث ذا ىنعم ىلع مويلا نم الدب ةيفرظلا درحل ةيالا يف ذا اواعجو ظفللا
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 ثيح ةفاضاب رج لحم هيس سلاج كوخا ةلبجو كوخا سّآج ةلمح نا ( حاضبا )
 +. ا رداناالا قرصتت الو ةيقرطلا لع للطن لحم يف ىتنم,ثاكم تفرط ثا

 ةلجللا ىلا ةفاضالا نال تاياغلاب اهل اريبشُت روهشملا يف مفلاَكع ةينبم يهو الياق نامزأل يئاتو
 زوجيو تاياغلاب هكبشت نا كلذل غاسف اًظفل ربظي ال رجلا وهو اهرثا نال ةفاضا الك

 تناك اذلو نينكاسلا ءاتلا لصا ىلع اسغيا رسكلا َلَعو فيفختلل حفلا ىلع اهاوانب
 دقو نمي رجلا لحم يف وا ةيفرظلا ّلَع بصن لخم يف نوكت نا اهيف بلاغلاو ٠ ءاثلا ثياب

 لحم هس ثيل « معشق ما ابلحر تقلا ثيح يدل » هلوقك نم ريغب رجلا لحم يف نوكت
 ىلا فاضي الو ٠ هتلاسر لءجي فيح معا هللا وت هب ال وعفمعقن دقو ٠ اهيلا ىدل ةفاضاب رج

 ربما نوكي ال نا اهدعب ةيعسالا ةلمجلا يف مجرتيو فيح ريغ ناككا فورظ نم ةلجلا

 دي ز يح سلجا لاقي الف اهيف طرش كلذ نا ىلع هب وبيس ؟صنو ٠ ايضام العف اهيف
 طرش ديري هلعلو ٠سلاج دي ز تثيح وا دي ز ساج فيح سلجا لاقي لب نسل

 لاقي الف اهدعب درفملا ري ال يا درفملا ىلا فاضت الو انلوقو أبي وجو طرش ال اهنادجر
 كح .ىرت اما » هلوق يف [؟ هيلع نساقي الذاش كلبذي دراولا ناو كيل كن ١

 ىلع ٠ ”يل رج ةياور لع « مئاعلا "يل ثيح » هلوقو ليهم رج ةياور ىلع « امااط ليهس
 وا لصاح هريدقت فوذحم ريخملاو ناءادبم امهنا لك يلو ليهس نم لك عفر يور هنا

 كالذ بارعا يف لوقثو ءامبيف دهاش الف هيلعو ةلمجلا ىلا ةفاض»ه فيح نوكتف نكتب

 اهنا ليقو اعلاطب قلعتم ينبم ناكم فرظ فيحو اهلوعفم (ءلاطف ةي رمدب ىرت تلعج اذا
 ةبوصنم هياع يصف برعت درفملا ىلا تفيضا اذا اهنا ىلع ءانب درفملا ىلا ةفاضم اهنال ب رعم

 ةيلع ىرت تاعج اذاو ٠ ليهم ير. لاح اعلاطو ىرت لوعفم فيح نا ليقو ٠ اظفل
 فرظ فيحو لوا لوعفم اعلاط ناوا ٠ يناثلا اهوعفم اعااطو لوالا اهلوعفم فيخ

 ىنعم تدعتت ةفاكلا اف فيحب تلصتا اذاو ٠ كالذ ريغ هيفنلبقو.- رثاث لرش ركل

 « نامزالا رباخ في احاجنل هللا كلل *ر* دقي مقعست اثيح» هلوقك نيلعفلا تمزجو طرشلا
 اهباوج ردقيو اهطرش مقتستو ٠ تقو يا يف يا مقتت ىتم يا نامزلل انه يهو

 ٠ اهب موزي اهالكو

 ذا كح وه ام سس
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 «”فطاوعلاهيلعىلومتفطعام 2 ةبارق"ىلوملكىدان لبق نمو»
 ةليضف دهعلا ظفح ٠ ”الثم لوقت ناب ( دهعلا ظفح )يهو ةليضفلا هذه فص ؟ !

 رك ناك نمالا اهب فصتا ام ٠٠٠ اهتمه ولعو سفنلا مراكم لع لدت ٠٠٠ ةيماس
 ا ا 0 كرا

 اناس لخد ٠ ٠٠ رارفلا ىلا كرا ٠٠ ل يك احا اس نام
 ا ل ارا هيمدق ىلع ءرخن يبرع نيش وهو هبحاص ىأر ٠ ٠ "يلف

 ٠٠ ليتقلا هدلو ةثج خيشلا ىلا تلمح نا ثبلي مل ١-٠ تبب يف خيشلا هأبخ
 . ا يكب اناكم لذتعا ٠٠٠ هرما متكف هب راهتما يذلا وهامنا هدلو لتاقنا خيشلا
 كنراب هربخا ٠٠٠ هدلو لئتاق ليبس قلطي هتفرغ نم جرخ هلودس ليللا ىخراامل

 هل لاقو .6 هنع افعو هعور ؤيبشلا 1 ا يناسالا باشلا رعذ ٠.6 هدلو وه ليغقلا

 نم هب مركأف ٠٠٠ هليبس ىَّأخ ث١٠٠٠ هدهع ثكتي نا نم هيلع نوهال هدلو لثق نا
 . خلا ٠٠٠ ةلخ اهب مركاو سفنلا ريبك خيش

 ةامخلا ىلا ةفاضالاب صتخي ام ىف

 ١ ةلجخلا ىلا ةفاضالاب ضتخلاوهام س

 ماكحا لكلو فورظ اهلكو الو اذاو ذاو ثيح يهو ظافلاةعبراوه ج
 ثيح كح وه أم ٍضش

 ااا لح تنيح سلخ اوحغ ةيلعف اما: ةلخعا ىلا: ةفاضالا زالت ارنا سا

 - فاضت الو .رثكا ةيلعفلا ىلا اهتفاضا نكل سااج كوخا ثيح سلجا وحن ةيعماوا
 « متاهعلا ل تمدح ”هلوقو“« اعلاط_ليهس تتيح ىرت أما » هلوق أماو / درفلالا

 : هزاجا نأ ادار هيلع ساقي ال ذاْشِف

 دس ل سس صصص شع
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 تهمس سس

 تشيل .فكعلل عوضوملا ردصملا نالو تفرع ؟ ةفرعمن وكت ال لاحلا نال في رعتلا بسب
 0 » هلوق يف رهاظلا مسالا ىلا يأ مى ةفاضا تدش دقو ءانللتم 0 ا :دغ هيف

 بئاغلا ريعخ ىلا را تلا 6 4 روسم يدي يّببلف دف "رول ينبان أمل

 ب 7 وهو ةرود نيبلط لوالا تمبلا قعمو +6 قي نم مف تاقل » هلوق

 ةماقا دعب هتباجا َلَع ةماقا يا روسميدي يبل تاقف كيبل لاق يا ىّبلف ينباصا يذلا رمالل
 0 ًءاطعلا نال نيديلا ”صخو يعم هعنصأ >افاكمو <ا:ج هباصا رما يف يلا اذا

 ةييقنت ىلوالا ءافلاو المفو الوق بلطانم ىلا ةباجا ةروسم راب ناس 0
 ثفنلااهعكل ككل هيف رهاظلا ئفتقم ناك ٍينوعدي نا هيتل هلوقو م ةيدش 0
 ٠ ءافصا لضف لع بطاخلا لمح يهو ةينايب ةثكتل بئاغلا ىلا بطاخلا نم

 م مووهسل

 لم ر

 ل يل |ا يف مقاولا ءاطخلا حلصا ٠
 ينبجعاف ةنجلا الك ”تلخد « ”نيكم هبحاص دنع ”لكو ٠ 2 سانلل رهظم انالك»

 ا كيلع نابتاع كبحاصو كيخا الك ٠ نادهتحم نيذيملت الك ٠ اهرظنم

 ٠ عاجشلا لك 'لجرلا تنا ٠ رديز ”يا*زجناءاج٠لضفا ورمجو ديز انا
 ديز .ردل ٠ شرعلا لغنم تسلح ٠ ديز ندل تلج ٠ اماق نيلجر فا

 ٠ ريمالا ينآنج ٠ لام يذ لجرلاب 8 لإ
  4١كلذ دعب اهكح اهطعاو اهل ةءزالملا ءامسالا هذه ةفاضالا نع عطقا ٠

 كبي هناف وعدت ار توما اا رناثناكا ٠ سانلا لوا تحجرخ ٠

 يلا تق كابا ٠ مهضعب لع سانلا ضعب لضفي قتلا نسحب ٠ ةنيدملا ىلا تاصو

 دنع لجر ياعشلا لب ٠ لكألا دعب اًثيش برشا مل ٠ يضاقلا ماما انفقو
 كءارو تيشم ٠ مهنودوا الملا عم سلجا ٠ كاذيسحل نايبلاو ومنلاو فرصلا تملعت ٠

 يلي ام برعا 4١5

 « امام عترايز تناك ل رسأو مكعم كيساوهو متم يشيب رف »

0 
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 : ةءلل

 ظني ليقو * درفنا اذا لا دحي لجرلا دحو مهوق نم ردصم هنال هظفل نم لعفب

 دارفالا مزالم وهو هدحو ّط لصالاو رجلا فرح فذح ىلع بوصنم هنا ليقو ٠ هلعفب

 انلقو ٠ امهيدحو لع اسلج معم دتف ىلعب رجيوا [ذوانش ىف دقو ردضم ةلأل يكذتلاو

 هدحو جيس وهلاقيف عب رقو جيسن هيلا فاضي دقو ٠ هدحو ىلع سلجو ٠ انيدحو كلذ
 يف جيسنلاو ةديبلا ايازماب درفنملل خدم امهو ريما يف هريظن ةلق دصق اذا هدحو عي رقو

 رييع (ضيا هيلا فاضي و ٠ ديسلا عيرقلاو هلاونم عجن مل اعيفر ناك اذا بوغلل لصالا
 هدحو رييع' وه لاقيف راما دلو وهو شحج رغصم شيحجو راما وهو ريع رغصم
 ثم لاقيو هبار عابتاب درفنملل مذ امثهو رشلا يف هريظن ةلق دصق اذا هدحو شيحجو
 اهدحو ةحيس يش ةقنوملا يفو ممثدحو وحي مث عمجا فو امهدحو أجيسن ص ينخملا

 وه لاقي لب ثيناتلاو عملاو ةينثتلا تامالع هتاوخاو جيسن قحلت ال ليقو ٠ اذكهو

 يعف هتاوخاو كيبل اماو ٠ يفابلا اك ملا اهدحوو هدحو جيس نهو شو مو امثو

 لوا ةينثتلا اولعج ريغكتلا اهب اودصق امل مهنال كلذو ريثكتلا اهاتعمو الفل. ةأنقم رداصم

 كل بأ هلصاو ةماقا دعب كتباجا لع ةماقا كيبل -ىتمف كلذلو هريغكتو ددعلا فيعشت

 كيسا بابلِإ ناكملا يف <بل ا ردصم وهف ةماقا يا ريك َبابلِإ كتعاطل ميقأ يا نيبابلإ
 فذسحو ردصملا فلاو ةزهطا شو هدئاوز تفذحو هماقم ردصملا مفأو لعفلا فذ ماقا

 ىلا بدحلا عرسسل هلك كلذ اولعف امئاو كيبل راصف هيلا ردصملا فيضاو لوعفملا نم راجلا
 فوذحم نوكي الف<بلأ ىنعب "بلا كيبكل نوكب نا زوي و يعنلاو رمالا عاتسال غرفتلا
 الواد كيأاود ىنعمو ٠ ىرت ام لع هتاوخا اهريغو دئاوزلا فذح يف هلثمو دئاوزلا
 دا الاد كينادح ىممو ٠ ةبوانم وا ايواثت يا ةلوادم دني كلل ةلداذم ل١ لدانت دع
 "000 كلن > اذه قسمو - داحسا دعب كلك ا داس دا يس يس نس
 |. ازال لواد ا ردقيف ياا لاغفاب ةبرالصملا طبصتلا ةعزالام ابك انلوقو ٠ عارسا
 يف كلذ ركذ رم دقو كيل ٍمقاو كيذاذمل عرساو كينانخل ثنحاو كيدعسل دعسأو

 ليواتلا ىلع كيلاودو كيذاذه يف ةيلاحلا هي وبس زوج دقو ٠ ةعجارف قلطملا لوعفملا
 ىتحكيلاود » هلوق يف ينانلاو « اضخو اًنعطو كيذاذه ًابرض » هلوق يف لوالاف وشلل

 فيعض 200 نيعرسمو نيلوادم وا نيلوادتم هلعفن ريدقتلاو « سيال ريغ الك



 كو

 ِ ِ ل
 تارا و ءازأر امهعورفو تاذووذوه ج
 هنيع تدكشسو هفال تفذُخ روصقم يأ وه 0 ىو دصاف وذامأ ( حاضيا /

 ءازمالا دادع نم تناك اذلو بارعالا ةكرح سناحي قرح اهبالقنا لهسيل واولا يفث ينل

 ىلا اهب لصوتي بحاص ىبعمب يهو هرم اك هايلاب رخو فلالاب بصنتو واولاب عفرت ةسججلا
 برعيو ناو ذ اهادثيو لام باص يا لام وذ دي ز لوقتف سانجالا ءاعساب فصولا

 ىنثيو تاذ اهثنومو ٠ ملاسلا رك ذملا عج بارعاب برعيو نو ذ ابعمجو ىناملا بارعاب
 اهنا لِذقو ٠ اهل ادحاو ال نوو ذ ىنعب عمج يهف ولوأ اماو ٠ تاوذ اهعجو ناتاَوَو تاذ

 يهف تاللوا اماو ١ ملا لا < ذملا مج بارعا برعتو باص ىبءي وذ هدحاو عج ممن

 لكو لالا تالؤاو بانبلالا ولوا .ينءاج نر ةبحاص ىنعي تاذ اهتدءاو ثانالل

 اكرم اين فض و ا ذاف' ركن اين اقوضؤم ةركلا رعاذظلا م مالا ىلا الا فاضتال ءاعمالا هذه
 الو للملا وذ لجرلا ءاج كل ةيف ا,طرش ل ةتف ةيسنحلا ماللاب فرعم ىلا تفيضا

 فرعي امنا » هلوق هنمو بئاغلا ريمضلا ىلاوذ ةفاضا تردنو ريوصلا ىلا فاضت نا زوي

 ليوات لعالا ديزوذ لاقي الف معلا يلا وذ فاضت الو « هووذ سانلا نم لضفلا اذ

 مسالا اذه باعتصا يا هي ويس ووذ م ةبكرملا مالعالا عمج يف 3(

 رمضملا ىلا ةفاضالل مزالملا ركذا

 رئاهضلا عيمجىلا فاضي لوالا نامسق رمضلا ىلا ةفاضالل مزالملا نا ج
 بصللا 0 وهو كدحو تو هادحو ءاحو يدح>و تينا لوقتف 0 وهو

 0 3 لوقثف ل هروص» ا 0 يي 00 14 اودو وي 1

 ره لماوعب ةيردصملا ل ةمزالم ايلكو كيذاذهو كتينانحو كيدعسو

 امهانعم 00 او كييذاذه الا ابظافلا

 قغنثملاب هلوأتل لاحلا َلَع ب 0 مانركذ ام هيف روهشملاف دحو اما ( حاضيا )
 ةي ردصملا لع بوصنم هنا ليقو ٠ اًورفنم تقو !ًدرفنم ءاجو. (درفدم تسجل ريفقتلاو
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 ءانبلا منمت ةفاضالا نرال ينبم ناكامل اًئاضم ناكولو ينبم هنا ليلدب تكلا اهيف اهلاف

 رس تكا دق فاضملا نإ مشوق انآو + ءاعسالا:ضاوخب نم اهنأل بارعالا ىفعقلو
 هيف نحن يذلا مهلا ّط ءانبلا 52 حيتفلا ٍط ءانبلا يف نوكي امنا كالذف ءادبلا هيلا فاضملا

 لعاف مممأ ىنعمم ةب رعم ن يكلف الفل فام نا لوالا :ناللاستسا اياك” 'شلامأو
 الاحو ةركنل اتعن عقتف اهانعم ىلا يظن تاقعشملا كح ةران ىطعتف ةفاضالاب فرعقيال

 .٠ ع 3

 ةراتو ٠ كلل ايفاك يا دي ز نم لاح بصنلاب كبس لجر نم كّبسح دي زب تررم
 مهبسح هلوقك لصالا يف والاحلايف اربخو ادعبم عقتف اهظفلىلا يظن دماوجلا كح ىطعت
 مما اظفل ةرودرجب كاي مرد كي كلوقكو هريخ 00 انكم مهرس ماهج

 !ًريخ نوكتف. نيكعلاب وا هريخ مردو ادعبم اهنا ىلع ةردقم ةعمنن ةعوفرم اهنكل ةدئازلا
 ةلالجلا ظفاو نا مسا كبس هللا كبسح ناف هلوقكو ٠ اًرخوم ادعبم مهردو ًامدقم

 اهتمضف فكي ىتمم لعف مسا تحل نا ليقف ”هرد ا ديزو كليسح تاق اذاف ٠ اهربخ

 ٠ لعاف مثردو فاكلا َلَع فوطعم وا هعم لوعفم ادي زو هب لوعفم فاكلاو ةيئانب
 هب لوعفم دب زو هريخ مثردو ادهم وهو ةيبارعأ يل اف كفاك ىنعم بسح 2 ليقو

 بارعا مدل دقو مثرد ىلا دوعب ريض برع لعافو قلاب واولاو بد لعف ريدقثب

 برشتف اًظفل ةفاضالا' نع عطقث نا يفاثلاو ٠ هعم لوعفملا يف مالكلا ضرع يف كلذ

 ادبا مهلا لع ئبتو ريغ ال ىنعمب نروكش يلصالا اهانعم لع ةدايز يفنلا ىنعم

 ديس مهلا ىلع ةينبم بدخل باح الجر تيار وُ ةركبلل اةعن 0 يا ةيفصولا مزلتو

 ملا لع ةينبم بدخل ”بدح دي ز اذه وحن ةفرعملا نم ًالاحوا الجر تعن بصن لحم
 وا * هريغ بلط نع كيفاك يا كبسح وا يبسح ريدقتلاو دي ز نه لاح بصن لحم يف

 - كلذف يا فوذحم ادعمل ربخ وا كلذ يس يافوذح ريخلاو ادم عفر لحم يف مضلا

 ريغ اماو ٠ نيلاعتسالا نيذه ريغ بسح يف زوجي الو ٠ ةركل اهنوكل ىلوا وهو يبسح
 امبعجارف ءاختسالا ف امهيلع مالكلا مدقُت كقف قىوسو

 طقف رهاظلا ىلا ةفاضالل مزالملا ركذا . س



 طل

 ىرجم يرجي ىنمملا اذه يفو مهل ب يا سانلا لوا لالملاتبأر وحن لبق ىنه#؟ ًاًقرظ ضيا
 1 مفلا ىلع يب هيلا فاضملا ىنعم ةي ىلع ةفاضالا نع عطق اذاف ثسلا تاهجلا

 عمم ف 0 يا هيلا تفاضملا ناكم نم ىندا وه يذلا ناكملل مسا وهف نوداماو

 كلا دقو ةاليلق هنم طحا ياهناكم نم ىفداناكميف يا دي ز نود تساج وحن لفسا
 لوعملا اهيبشت كلذو اهنم عفرا تناكو اهريغ اهتاضفيتلا يا ةلوضفملا ةبترلا يف هلارعساب هيف

 ديز ”الثم اولاقف ساوحلاب كردي يذلا ءيثلاب لقعلاب كردي يذلا ءيشلل يا سوسحملاب
 ةلوضفم ديز ةبتر نوكتف علا يف ورمع ةبر نم طحا ديز ةبئز نا يا املع ورحت نإ
 ىلا *يث زواجت قلطم خس هلامتساب ضيا هيف اوعسوت مث ةلضاف ورم ةبترو علا يف
 نود ينأيو ٠ ورم نود اديز تمركاو ةناهالا نود ماركألا دي زب تلعف اوافق يف

 ٠ هءارو كيا هنود دعق لاقيف ءارو ىنعميو ٠ همامأ يأ هنود يدم لاقيف لس ىنعمب

 ىنعب و ٠ في رش :ىأ نود ءيش لاقيف في رش ىنعبو٠ لوالا دحن وهو قوف ينءميو
 دي ز نود موقلا لاح لاقيف نيبىنعيو ٠ سيسخ ىا نود ءيش لاقيف ةلض سيسخ

 ارث لاعئسالا يف ضيفتسم وهو هلاني نا ردقي مف هباطي نم نيب و هني اوضرتغأ ها
 ىنعبو ٠ هذخ ىا مردلا كنود لوقتف لخ ىنعمي لعق مسا ضيا نود يتأيو ٠ ارعشو

 ٠ همزلا ىا اذه كنود لاقيف ءارغالل ينأيو ٠ داتقلا طرخ كلذ نود لاقيف ديعولا

 اهيلع لخدتو ٠ هيلا لصت نا لبق يا ةعامج رهنلا نود موق هنئمو لبق ىنعمي ينأيو

 دحين الف) ) هلوقو ملاغما دابع هللا نود نم نوعدن نيذلا نا هلوق هنمو ةاليلق ءابلاو نم

 (ردقلان ودب ينغي دهج الو ٠ داهجلا نودب ينبب
 لمعتت ال اهنا لوالا نيرما يف قوف فلاخت اهنكل قوف ىنعمب مما يعف ”لع اماو

 امحطسلا ”لع نم هتذخا لاقب الف اظفا ةفاضملمعتستال امنا يناثلاو نمي ةرورجم الا
 ضي رع وت هيلا ف فاضملا ىنعم ةينل مضلا ىلع ةينبم لمعتست امنالب هقوف نمو هولعنم لاقي

 اماو ٠ نيونتلاب لع نم ضي رع تلق ول اك اسر ةفاضالا نع ابسطتل لود وا الغ
 الرع ةعطقنم لغ نوكي نا لهنحي هناف + لع نم ليسلا ملط د11
 ظفل ةيل ةنوئم ريغ نوكت ناو يورلا فقو لجال اهني ونت كرتو ةنوئم ينو ةفاضالا

 ( '41 ع نم يضاو تحت نم ”رضمرا٠ 'هأ أظا ال يل موي براي ) هلوق اماو ٠ هيلا فاضملا



 ما

 هيلا فاضملا ىنعم ةين عم ةفاضالا نع اهعاطقنا لاح يف ءاعمالا هذه تيبب امناو ٠ طقف
 ضراعت ملو بارعالا ضتقث لف ةفيعض هيلا فاضملا ىنعم ةين عم ةفاضالا نال برعت مو
 ٠ هيلا فاضملا ظففل ةينب ةيوق اهنال هيلا فاضملا ظفل توبث ةين عم ةفاضالا فالخب هانبلا
 اهتاوخاو معبك باوجلا فورم اهتبباشم وهف ةلاحلا هذه يف اهئاني لصا يف بسلا اماو

 اهموزالف دوملا اما راقتفالاو دوملايف فرحا هبش نم اهيفام عم اهدعب امه اهب ءانغتسالايف

 نيميك اهضعبفرصتو : عمجاو ةينثتلا مدع وه وأ اههبش وا ةيؤرظلا وهو (دحاو ًالاعتسا

 . وهف راقتفالا اماو ٠ كلذ يف نارضبال ”لمكاظفل اهضعب ةفاضا مدعو اههريغو لامشو
 اهءانب تألف درفملا ىلا هنوك عم اهءانب ىضتقا دق هن رك اماو هيلا فاضملا ىلا راقتفالا
 لجل اىىلا راقتفالا هيضخقي امئاف مزاللا ءانبلا فالخب درفملاى لا راقتفالاب هيف ىفتكيف ضراع
 تيقبف ةفاضالا روهلظب ضراعم هنال اظفل ةفاضالا لاح راقثفالا اذه اهيف رثئوي مل امناو

 لجلا ىلا نائفاضم امهنال *ىحيس 5 الظفل امهتفاضا لاح ذاو ثيح تدنب اماو ٠ 'ةب رعم
 " قوذحم هيلا فاما ناكق لجلا رداصم ىلا ةقيقملايف اهنال ةفاضا الكل جلا ىلاةفاضالاو
 كاذ ذا مهتم يذلا نيونتلا نال ةفامنالا نع امهعاطقنا دفع ضعبو لك نبت مل امناو
 فتروو ءائبأا ءامسالا هذه يف اوراتخا امناو ٠ هماقم ماقف هيلا فاضملا نع ”ضوع وه

 ىلع اهونب امناو ٠ يبارعالا فرصتلا مدع وه ذا ءانبلا اهبسانف ةفرصتم ريغ اهنال ضي وعلا

 ميج امل لكل مفلا ّط ءانيلا ناك امناو ٠ بارعالا يف ةقارع اهل نا لع ةلالدإل 00

 ةلاطإ نع ف تانانلاب تين انفاو ٠ اهبارزغا ةك رخل ايئابب ةكرش نلائش كلو تاكرملا
 ”الاوأ امأو ٠ ايب لتفللا يهني ةياغ ثراص هيلا رول ريغادنلا بفاسملا كاع انامل
 تمنداو اواو ةيناثلا ةزمملا تبلقف لئاوا َلَع هعمج ليلدب لعفا نزو ّلَع لأ وأ هلصاف
 ةدعاق بسح لع ةزمه نيواولا يلوا تبلقف لأ وو هلصا لبقو ٠ لوا تراصو ىلوالا واولاب
 ينلا واولاب تمغداواواو ةيناغلا ةزمملا تبلق ملأ وأ تراصف ةملكلا لوا يفني واو عامتجا

 لوقتف قباسلا ىنعبو أ الولاوا هلاملوقتف ءيشلا 07 امسالوالمعتسيو ١ ابلبق

 دع اقصو اشيا :لمععسو » ثين أتلا ءات هقحلت دقو هفرصتف ًاقباس يا لوا ماع هتيقل

 فكوكيف ليضفتلا لعفا لع نم هيلتو لعفلان زوو ةيفصولل فرصلا نم عنمث قبسا
 لمهتسيو ٠ اذه نم لوا اذه لوقتف هارحم ا راج وا هظفل نم هل لءفال ليضفت لعفا
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 ل قوف شو اهركذرم دقق اهوئامما يا تسلا تاهجلا اما ج

 أماو ٠ لشساو ءازاو هاروو ماه [عانعم وه نو لا لامشو نيعو

 دحأو كح اكو لعو دعبو ”لبقو كودو لو وهف اها 6-2 رجام

 1 ١ ابكح وهام س
 حطسلا:قوف تداجوحت ةيفراغلا لعةب وضنم ىنعمواظفل فاضت نا 98 ١

 ظفلا توبث ىونيو ةفاضالا نع معقل نا "؟ ما مامإإلا فاخوةرجشلا ”تحتو
 ئذان لبق نمو ) هلوقك ةنونم ريغ برعتف فاضملا ٍ ص ىقبتف هيلا فاضملا

 80 5 ام ةفاضالا ٠ع نع طم نا © كلذ لبق نمو يأ ( 8 رق يلوم لك

 لخدي لاما ( داب نيكو تارشلاويل غاسف) كرف : وي ودع: :برعتف ىنعمو

 ىونيو ةفالينالا نع مطقل ا 31 دعب نمو لبق نمتئج وحن هب ره راج اهيلع

0 ِط ”تحن 0 هلوقك مضلا ىلع دئني> ىننتف قف هيلا كاملا قعُم
 

 1 تالا كيدح امل لاق. ”نودو موقلا عم ترس وحلو ( ”لع نه

 ردقم هناا اطعم 01 هتلا يناضل ناك يا ةنوتم زغب سك اهلا ( حاضيا )

 كا عطقت انلوقو ٠ هيلا فاضملا فذح يف كاذ مدقل دقو دوجوملاك ردقملاو دوجولا

 ةركبم ةثونم بصنف هانعم الو هيلا فاضملا ظفل ىونيال هنا دارملاو يا مما اقاطمةفاضالا

 ىنعم ةين يا ةفاضالا ةينب ةفرعم ( البق تنك ) هلوق يف البق نا ءالعلا ضعب بهذو
 هيلا فاضملاب ظفللا نم :ًاضوع هقحل يذلا نيوتتلا لعج هنال برعا هنا الا هيلا فاضملا

 اراب ماسي ادم نياوتللا اذه عم "البق يا:لموع هيلا فاضملا نم اضوع هنيبوتت ناك الو

 اذه نسمتساو هلا فاضملاب فرعي كا روك هلملا ني ودتلاب فرع هنأ داولا]) هلا فاسلا
 هلاق امل لباقم هنا الا هايا روكذملا ريظالا لع سايقلا ءاضتقال ينوعالا ةمالعلا بهذملا

 ظيفالا يحي ريكمتلا هيف ريكعتلاب داري نا الا ةلالا هذه يف هتاوخاو لبق ريكتت نم هريغ
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 ديزأ فصن نافصن لاملا تلق كن كف ورمعو دب ز نيب لاملا تلق اذاف هيلع نال ايل

 طاف صال 0 نر انلرقو هيف نك ريثما مو [دازنا وا درممل افصتو

 امهنيب طسوتملا يا طسولا تقولا يف كين 1 ىندملا نوكي رصعلاو ربظلا نيب كيت 1 تلف
 وهو روكذملا لثملاك نامزا فرظ ىلا تفيضا اذا اهنا يا ملا ناكم وا نامزل انلوقو

 اا نة رورظ ىلإ تفيضا اذلو نامز فرط تناك رصعلاو يللا نب كنا
 اللا ]ل ةيوصتت ككل نوكت اعاو ,ناكم ف رظ تناك كا رادو كراذ نياكرأو

 "كو ةدااقللا امنت اع كدت ىرخا ءاكحا نيبلف « تيار 5 ديل يذلا لمفلاب 2
 ةيلعافلا ىلع اهعفرتق رجتو بصنتو عفرتق ءاممالا رئادك تب رعا ةيفرظلا نع تجرخ اذا
 كيسا مكتب تيبشخ كلوق يف ةيلوعفملا َلَع اههصنتو مككصو يا يتب عطقت دقل هلوق يف
 هنع تكسما م نيح دعب هتيقل اذا نيب تاديّمب هئيفأ مهلوق يف ةفاضالاب اهرحتو كقارق
 ديلا نيب هانعمو نيب نيب 'يثلا اذه وحن ًاًيجزم اًبيكرت بكرت اهناو- كلذ وحنو هتيتتا ع

 نيب ونيب لصالاو فطعلا فرح اههنمضتل رشع ةسمك حفلا لع ناءزجلا ىننيف يدرلاو

 ةلهسملا ةزمبلل موق هنمو نيداضتملا نيئيشلا نيب طسوتلاىلع لدي ادحاو امسا الجل ٠

 00 لك ةحدف اهتك رج هلم يدا ف رطاو ةزمملا نيب ظفات اينال نيب نب ١
 ذي را اذا ابناو ٠ اهفعضل كلذب ةزمملا هذه تيعسو مالك ةعض وا مسك هدانا

 فلالا امنع ضوعو تاقوالا تفذح ةلمح ىلا ةفاضم ,تاقوا ىلا نيب ةفاضا يا اهتفاضا

 للا د اهدجاب ايف !لماعلاف لحلا ةب وصعم نوكتو امتي اييف لاقف اهوا انس ابن لاقف
 يحاكت تاقوا يس يلع لخد هنا ىندملاو نالف "يلع لخد ”ملكتم انا اهنيب وا ائيب وحن
 دعب ضفخي ناك يعمصالا نا:ىع ٠ تيأر مر بخلاو ادعبالا ىلع اءوفرم اهدعب ام نوكي و

 ةاكلا هيفاعت اتا » :صانلا لوق دشي و فلا قودن عا نيبااعظوم ف حاص اذا انيب

 يفلا ذا1بباوج يف عقل دق ةلاخلا هذه يف مو ٠ هيلع فطع امو هفنعت ضفخب « هعورو

 الدو ةدوجاوم ذا نكت ملول اك ايف لماعلا وه اهدعب لمقلا كوكي و ةدئاز ةأجافملا ذقت
 سم ابق. نماعلا ليف ٠ ذا دعب اه ةرشقي فود ادبي يف ]ماسلا سا غم كف رح ذا لب
 :ا هّيلاو ٠ ذا هتنمضت يقذلا ةًاجافملا

 اهارجن ىرج امو تسلا تاهللا فام س



 *ا/؟

 انلوقو ارمسي رسعلا عمنا وحن يف ا برقلا لمت ام باحصصالاب دارملا « حاضيا »
 ةيفرظلا لع بصنتف ةب رعم ىلوالا ةغللا لع نوكت اهنا يا ا ءانبلاو بارعالا ناعغا اهيف

 الاحو اربخ اهعوقو يف دعب اههبتل تب رعا امناو ٠ نيعلا حتفب 0 تبهذ وحن ًاظفل
 ءارسي رسعلا عم نأ وحن برق ىلع وا يعم نمو ينحن وحن روضح ىلع ةلادو ةلصوةفصو
 ىشِي رف » هلوق هنمو ةيفرظلا لع بصن لحميف نوكتف ةيناثلا ةغللا ّلَع نوكسلا َلَع ةينبمو

 ليقو ةيفرظلا اهموزلب اهدوجل مدنعتييتب امنا ليقو نيملا نوكسب « كعم :ياوهو كتم
 فرح امل عضوي مل ناو فرحلاب ىدئوت نا اهقحيتلا يئاعملا نم وهو ةبحاصملا ىنعم اهنمضتل
 اهنيع رسكت هانبلا لو ةحوتفم اهنيع ىقبت بارعالا ىلعف نكاس اهيلو اذاف ٠ةراشالاك

 نع عطقن دقو انلوقو ٠ ةفخلل ابلط اهنيع حتفت لوقو نيكآسلا ءاقتلا يف لصالا ىلع
 اهتاف امل اريج لاخلا كلت يف اهبىوقتل اهمال اهيلا درت اهنا لبق ذئنيحو كيسا حلا ةفاضالا
 لمفف ةروصتتم فلاب ”ىعم امم اوداج كلوق نم لوقلا اذهَّلَع عم لصا نوكيف ةفاضالا نم
 اهنيع ةحتف ناف ضبا لوقلا اذه ّلَعو اروصق» هلعجو افلا ءايلا بلق نمىتفب لعف ام اهب
 اهتحتف نا لب ليقو ٠ نينك اسلا ءاقثلال ةفوذحلا فلالا لع ردقم بارعالاو ءانب ةحتف
 رت ددع فدارت دق اهنا معا مث ٠ روهشملا وهاذهو روصقملا باب نم تسيلو بارعا

 ٠ همم نم تبهذ هيوببس ىح نر
 نيب محوهام سس

 ون درلاو نم رثك أ ىلا فاضت نااهتح كيرريشتو بئس 42

 نيبلاملالوةتف واولاب هيلع فطعي ناسجو دحاو ىلإ تفيضا اذاوةعامجلا نيب تاخد

 :كنيب وينييلاملاوحن فطعلاب اهراركت بجو رعمم لا ىلا تغيضا اذاو درمجو رديز
 . هيف حبق ال ليقو حيبق وهف ورمك نيبو دي زنيب لاملاوحن رهاظلا عم اهراركت اماو

 اههنم هيلا فاضت ام بسحي ناكم وا نامزا طسو ىنهي فرظ شو
 هنع ربخلا ءيثلانا ىلع لدت اهنا يا كي رشتو فيصنتةملك انلوق « حاضبا »

 هيلا تفيضا ام هب كرشن اهناو هيلع فطع امل اقصنو هيلا تفيضا امل ًافصن نيفصن لعج اهب

4 
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 ' نيس كلل ان كلجل
 ةفصلا يا محام ص

 الو لاح يف اهنع مطقتت الف اًماد ىنممو المل ةفاضالا مزالت اهنا ج

 ل0 0 ن1 اىأ دي 2 تررسو رلجر يا رلجرب ثررع لومشف ةركت ىلا الا فاضت
 دال راما يف اك الاخ ةقاردملا ديو بنلوالا لكتأ فاك امل انت : كلا دعب

 ةلالدلا فصولا نم ضرغلا نال ةركدلا ىلا الا هذه يا فاضت ال امنا ( حاضيا )

 يلا ةركدلا يف طرتشي ع - هيلع لدت الف ضعب ىنعي ف ةفر 00

 00 ازهر ترر وحن يف 6 سمو التفلا يا فوصل ةلئاع نركت نا اهلاايناش
 هل ةلثامم نوكت وا ٠ لوالا لجر وهو اهب فوصولل لثامت لجر وهو "يا هيلا تفيضا اف

 0 ديل لئام ىف رهو "ئا ديلا تايضا اف :ىلف هيا ذي نب تورم ون يق
 ٠ لجر *يا ملاعب تررم الو ملاع يا لجرب تررم لوقث نا زوجي الو ىرت امك اًظفل

 ءادل ةلصو تاعج ينلا يا وهو هتفاضا زون ال يالر 3 مق يقب « هبات »

 ناننالا اهباايرخ ناد

 1 مجم رع
 ىلع ةبوصنم ةب رعم ناونتف ظفل ةفاضالا نع مطقن نا اهيف رثكالا

 مهءعيجح اوذاج لصالاو ًاعيمج اوداج لوقتف 00

 عم مح وهام نس
 مسا شو نك سو ًالقبا رمشلاو العلا ىلإ ةفادشالا ةمزالم انئا

 ١ ةانلاو ةيويشملا ىو: بارغالا نات اهفو' هئامز وا باكصالا ناكل

 ةيفرظلا نع حرختف ىنعمو الفل ةفاضالا نع مطقت دقو ةليلفلا يهو ن بلا

 ىتثلل ذكيح لمعتستو أعيمج ىنعب نوكتو ةنونم ةب رعم لاحلا ىلع بصنتو
 «(مم اودابق يلاجر ىنفاو» هلوقك عمجللو اين نادي إلا ءاج لون
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 درفملاب دصقي نا يناثلا ٠لضفا ناك ورمج ياو ديز يا وحن فطعلاب هعم ر 5ك
 و

 ءازجالاب باجيف ”نسحا ديز يا لوقتف ممنجا ةلزنو نوكيف ءازجالا فرعملا
 ٠ كلذ وحنو هفنا وا هليع لاقيف

 ةحرط فا ةاقماو ا. تناك :ةاورخ .اقاظن يل ءاكسلا "ىلا فانقن ابا اكرق ( حاضيا )
 فاضت الف كرعملا درفملا اماو ضيا انلثم اك ةعومحم وا ةادثم يا ةفرعملا ىلاو ٠ انلثم اك
 ىسع نوكت .هنلا تفيشا ىم اهتال كلذ هيفءطرتشاامناو «نيمدقتملا نيطرشلا |

 امان ةركدلل/ لل تفيع اذا ام يالدع ضامي اهل نسل 3 ءىش فرعملا درفملاو ضعب
 نأ نيب قرف الو انتم اك ميلا اهتفاضإ تزاج هعم ترركت ىتم نكل « لك سا 0
 ريمض ىلا اهتفاضا بجوا مهضعب نا ىلع هريغوا ملكدملا ريمض لودالا اهب رورحلا نوكي

 « امرك او اريخ ناك انيقثلا ةادغ٠ ٠ كياو ا نأ اللا » هوت الوا ملكتملا

 نا يانا حالا فرغملا رفملاب دضتي نأ اندلوقو « تازحالا سراف كياف قا 0

 كبوث بوثلا ياوحن سنملا هب دصقي وا انلغم اك ءازجالا هب ىونب ناب عمجا هب دصقي
 . ماق ورمتو ديز ياوحن هريظن فرعملا درفملا ىلع فطعي وا

 1 ةيط رشلا يا مح وهام س

 غفل ةفاضالا نع اغطقيف لوقتف ركذ املكيفةيماهغتسالا يا 53 1
 لاجرو نيلجرو لجرتعا ةركتلاو ةفرسملا ىلا اهتفاضا فيو برضا 0

 هيطرشب فرعملا درفملا ينو برضا برغت لاجرلاو نيلجرلا ياو برضا برضت

 رج لهو ينبعا كبجتا ديز ياو برضا برضت ورمتو ديز ياواوزم ياو ديز يا

 ةلوصوملا يا كحوهام م

 لوقف الئفل ال ىنعفف إو ا ىجمو الفل ةقردلل ل ١! ةفاضالا مزالت اه انا َج

 يف كلذ لع مالكلا رم دقو ةييموةب رعم نروكتو مان وغ يا ينبجععيو مئاَق وه مها

 با لايف اهيلا فاضت دق ليقو . ةركتلا ىلا فاضت الو ٠ .هعجارف لوصوملا باب
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 لك ىطاعت ناو ةحصملاو ارا ف اهيغاتحال ناوحالاك امن نيتشر نيقفر اورقتسا اذ

 كالؤ نع انانغا ناك ام نكلو ٠تبلا اذهيف ليقام اذه هتبلاغمو رخال ةمواقم انتم دحاو
 ىلا لكو لك يلا فاضم يقيفرو يقيفر ىلا فام ادعبم لك هبارعا يف لوقن ناب هلك
 يقيفر لك لع دوعي دهب اه ةياصو ناو لاخلل واولا اه ناو ةدئازب نك يشل لحر

 لاجرلا ةعامح ىنعب موق ىنث» اهاموقو ةلوعفم انقلا ءيش فذح نود هرهاظ لع ىطاعتو
 ربخ ةل او فلالاب عوفرم ىطعاعت لعاف وهو يقيفر 2 كتاعلا اه ريمضلا را فاق

 ناو ناوخأ رفس لك يف نيقيفر لكاما ىنعملاو يقيفر نككادعبلا ربخ ناوخاو اه ادعبملا

 5 هظفحاف رهظالا وهونيب راح امهاموق ناك ناو يا انقلاب برملا اهاموق ىطاعت

 كلذ ريغليقو موي يفانقلا ايطاعت نا اهمال فذح لع ىطاعتل ًاًقرظ نوكتف اًمْوقلدب اًموي

 ١ نعم ؟جوه ام. س

 را هريغ نمو 4م لكلا ا 7 4 0 مو ضعب أما 5

 الو ل ضعب دب 0 لاقيف .يشلا نم درؤوه ام يلع 5 دقو هريغ سلو

 الف ا رم 505 ١ وا القفل ةفاضالاب ةفرعم يهفاموزا ةفاضم لصالا ْى ةامماللا| لع لخدن

 كل انقر الاغا اح ربا بين دقو لأب ةلورقمن اهواممعلما .دقا نكل رعت[ نيا زدنا لاقل

 ةنونم هب روم قب ل ةفاضالا نع ها اذاو شفخالاو هب وميدس

 ةياانو

 ةفصو ةلوصومو ةيطرشو ةيماهفتسا ينو ةعبرا 2

 ةيماهفتسالا "يا مح وه اما نم

 هنت ءعطقتت دق يا الكفل ال ىنعم وا ىعمو ًاعتاةفايضالا مزالت اهنا ج

 ةفرعملا أ 0 اهناو +٠ كدنع 8 لوقلف ةنوئم هب رعم ىقدو م 9

 ياو نيلجرلا ياو لجرلا "ياو كدتع لاحر ”ياونيلجر ”ياولجر يي لوقثف د :لاز

 كالا وألا نيطرشن ؛ الأ هيلا فاضت ل أمان 5 5 ا در ملا ادعام : كدنع لاجرلا



 كا

 هب لوعفم الكف لاثمالا هل انب رض الك وحن اًظفل ةفاضم ريغو ةنيهر هربخ ادتبم لكف
 انظعو يا الك انظعو وا الك اندشرا ريدقتلاو انب رض : هيلع لدي هليساعم قودي لدقا

 اهكحو رهاظلا يلا فاضت نا ١ هجوا ةثالث َلَع اهدعب ام رايغعاب نقيا نول ١ خا
 وحن فو ذحم ريض ىلا فاضت نا ” قيمالتلا لك تمركا وجت لماوعلا لك أل ل

 الاغابيف لمعيال نا ابكحو هب ظو ةلم ريع ىلا ف اضت نا ؟ مهلكر يدقتلاو انيده الك

 نا ضيا ٍلعاو ٠ هربخ دعب رورحلاو راجلاو ادعبم هلكف ٠هلل هلك رمالا نا وحن ادعببالا الا
 انمدق ا هبسحب ريما هيلا داعيف هيلا فاضيام سحب نوكي و ريكذعلاو دارفالا هكح لك ظ فل

 امه اموق انقلا ىطاعت ) هزجعو ( امه ناو لحر لكي قيفر لكد ) هوق « ةدئاف »
 هلاكشاهوجو ناب كنودو ٠ ىنعمو ابارعاو لفل تالكشملا نم تببلا اذه دعي ( ناوخا

 هلوقو( ,ل>ر لك اهلوقف اظفل هلاك شا هجو اما جرو هقفتتل حيحصلاهبارعا مث اهلح من

 هجوااماو ضيا بارعا هلاكشا هجو وهو نيروننلاو بصنلاب ( موق ) هلوقو درفملاب ( ىطاعت )
 موق هلوق نم ردابتملا نا اضياو ابارعاو (ظفل هلاكشا هوجو نع ءيشانف ىنعم هلاكشا

 ةعام نيودتلاب اموق لعج يف ىنعملا ميقتسيال يأ ذئنيح هيف ىنعم الو لاجرلا ةعامج مهنا
 اهراثعا ثيح نم هلا هذه لحاماو ٠ ىنثم اهدعبو ىنثم اهلبق نال لاجرلا

 لكو» مالكلالصا نك ةدئاز ( ل>ر ل 5 ) هلوق يلك ضن نا 10000

 ءايلا يثو لمفلا مال كل لال اعت اهلصا نا ىطاعت لعن" « ,لحر يقيفر

 ٠ لعاف فلالاو ةرورضلل همال تفذح ضام لمف ىطاعت هب رعتف لعافلا فلا تيقبو

 فاالاوءاعاا هو دئاوزلا هنم تفذحخل برات ىنعمي مواقث ردصم امواقث هلصا اموق لعجتو

 فوذحم لدبملا لع دئاعلاو اهيبس نم هنال لاّتشا لدب ادقلا نم الدب اماهب رعتو موق راصف
 فزد ًاًقاطم ًالوعفم وا اهب ةمواقملال جال انقلا ايطاعت يا هلجال الوعفموا اهب ًامواقل يا .

 يقيفر لكف هتالكشم لح َلَع تببلا بارعا لصاحو ٠ هيلع ىطاعت ةلالدل !زاوج هلماع

 واولا امه ناو ٠ رفسلا انه لحر ىنعمو ل>ر ىلا فاضم وهو هيلا فاضم يقيفر ادتبم لكف
 اموقو اه ادا ربخ هتامبحو مدقن اك لعافو لعف ايطاعت كيسا ىطاعتو ادتبم اهو لاهل

 ناوخا اهو قلطم لوعفم وا هلجال لوعفم وا لاّئشا لدب اما هدئءاوز فذ> ّلَع ردصم

 رغسلايف ءاقفرلا 1 نا تببلا يندمو ٠تببللا لوا يف لك ادعبملا زبخ ةلجلاو ربخو ادثبم
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 تلكأ كنا ىنعملا نوكي يا دارفالا موهعا تناك هيلا فاضألا ريكدتب ديزأ فيغر لك

 ديز ىلا فيغر ةفاضاب ديز فيغر لك تلكا تلق اذاو فيغرلا دارفا نم درف لك
 لوعش ٌدافا نم اهكحمدتت يكف يفنلا يف اماو تابثالايف اذه ٠ دحاو درفءازجامومعل تراص

 نا ريغ ٠ هلبق تعقو اذا دارفالا نم درف لك لوو ىفنلا دعب تعقو اذا دارفالا ضعبل يفنلا

 يالا لعفا ةلومعم ريغ ن 0 مدقت ام ديفنل يفنلا لبق اهعوقو يف طراشا مهضعب

 “» عنصا مهلك اينذ ص .٠ يعادت رايخلا ما نويصا دق » رعاشلا 0 جرخ هيلعو

 يلع هيعدت امم اًنيش عئصا مل ينعملا نوكيف عنصال _لومعم ال ادعبم هنا لع هلك فرب

 ىنعملل اديفم اهدمب يفدملا لعفلاب لق بصن ناكل هناب كلذ لع بل دتساو بونذلا نم
 لعفلا لاغتشا مدعل عئاشلا بصتلا نع لدعب مل هديفم ريغ عفرلاو روكذملا مومعلا

 لمعلل لماعلا ةئيبت مث ةرورض ريغ نم ريعملا ريدق: ىلا جاتحي يذلا عفرلا ىلا ريعملاب
 ريثغكتلل درتق روكذملا قارغئسالا ريغل لك لمعتست دقو ٠ هرظناف عاد ريغل هنع هعطقو
 لكلو ٠ هلع يف ةغلابم : يش لك لعب نؤلف رمغو اريخك يا اهبر رماب ىش لك وجي هقلالا ١

 الك وحن اهب ةيفرظلا ةي ردصملا ام قاحلاب راركتلا ديفت اهنا اهنم ٠ رك ذام ريغىرخا ماكحا
 هجواةث الث لع اهلبقام رابثعاب نوكت اهنا اهنمو ٠ هناينا راركت ديفت اهناف همركاف دي ز كانا

 بجيو هب هفصت ام كيس ةياغلا غاب هناو هلاك ىلع لدتف فرع واكل نمت ركل
 لجر هلك لجر وه وحن ينعمو اظفل اهب ففوصوملا لثامي رهاظ مسا ىلا فاضت نا ذئنيح

 موقلا م » هلوق هسمو معلا يف لماكلا يا ملاعلا :لكولاعلا تناو ةيلوجرلا يف لماك يا
 رادقملا ةمولعم يا ةدودحم ةركئ وا ةفرعل اديك وت نوك نا * « دلاخ ما أي موقلا لك
 قباطي ريمض ىلا ذئنيح اهتفاضا بنو لوعشلاو مومعلا اهتدئافو مويلاو رهشلاو ةندلاك

 هبشا اي ) هلوق هنم لعجو رهاظلا مسا ريمشلا فلخي دقو ٠ مهلكموقلا ءاس وحين دكا وملا

 نا يا لوالا هجولا ليبق نم اذه نوكي نا دعبب ال هنا لع ( رمقلاب سانلا لك سانلا
 هلوق اهب ةركتلا ديكوت نمو ٠ غابا اذهو لاركلا ىلع ةلاد اهنوكر ضي الو اًنعن لك نوكت
 لاما تضيق وعن انب> ةئرحفلا لبقي اماالا لكي دككوي الو( هلك(. الماك" الوخ تبل )

 ديكو :لا باب يف كلذ لكل نايب دب زم يف أيسو ةلكس رفلا تي رتشا وحن كح وا هلك
 ةئيهر تيدك اه سفن لك وحن ىهاظلل ةفاضم عقتف لماوعلل ةيلات لب ةعبات نوكتال نأ *



 ا

 مهنيب لخدت فوس سانا لكون ذل ًاعوم ناك .اذا م «ابغ ناو لك

 ٠ تاعفان ”نهدجن تابيصم لكون ثناؤملوا
 ةفاضالا نغ ثعطق ذاب كفيكو ةفرعم ىل[(ك نيم اانا اكرم

 ةاعارمو اهلمفل ةاعارم زوجت هنا اولاق دف ةفرعملا ىلا اهتفاضا عماما ح

 ليفذ الفل ةفاضالا نع ابعطق عم أمأو ١:اورضح وا رضح موقلا لك لوقتف اهانعم

 ردقملا هيلا فاضملا ناك اذا ليقو ٠ نيملاظ اوناك ”لك وحن ظفالا ةاعارم زوجت

 افرعم ع راك نأو دحا نك يا تومي 0 دارفالا بت>و 1

 ٠ مهلك يا نيلاظ اوناك * لك و حن عم ا بجو

 يفالا دعب تعقو اذاايكيي ره 0

 لك ال طقف هيلا فاضت ام دارفا ضعبل ”لماشينلا نا ديفت ناوه . جا

 ضعب نا ىنءملا ناك مهاردلا لك ذخآ ملو موقلا لك ءاج ام : تلق اذاف هدارفا نم دحاو

 ذخاوي مل ماردلا ضعب و ءيجي ؟ ل موقلا دارفا

 يفنلا لق 0 ا 1س

 صعب ال هيلا فاضت ا دارفا ص ا يغنلانا ديقت ناوه

 مل مهاردلا لكو مقي مل ناسنا لك تلق اذاف يفنلا دعب اهكح سكع وهو هدارفا
 نرع ينام ذخالاو ناسنالا دارفا نم دحاو نك يفنم مايقلا نا ى :ىلل ماكل

 اذا هيلا فاضت ا دارفا قارغتسال عوضوم مسا ل اك ةظفل نا لعا دنا

 0 0 00 ريالا 0 لك أر ا

 ا تاق اذاف٠ دي ز ءازجا نم ءزج لة ديز لكون ادرفم 1 ناك



 كنا
 ك0 ا

 هيبشنلا ُّط ندلب ة ا ةودغ نا يا لعافلاب ة بش ا ٍّع ليقو ٠ "اودع نع تتو

 71 لوعتلاب هيثتلا لك ندلب ةبوصتم اهنيك يف يف رم ؟ لعافلا مساب ندل هبشل لعافلاب
 ندل لوقتف لصالا سحب ةفاضالا َلَع ندب ةودغ رج زوجي 00 لعافلا مساب 5

 اهيف تلاغلا لصالل ةاعار 2 فوطعملا * 0 زاح ةبوصاملا ةرودغ ُّط تفطع ولف ٠ ٌوودغ

 هاد 1 ريع وو لك فوطنملا ين: نيظنائ يف اغمدق ا ةلعسإلا العال اهندسي رنا نم

 لحم يف هنوك اال ابلاغ رورجم مسا ناكم يف اعقاو هيلع فوطعملا نوك رجل يبضاقملاف هيلعو
 هنالكلذو ندل دعب ةودغ يف الا بصنلا ظفحي مل ناو ظفلل ةاعارمهبصن ًاضيا زاجو ٠ رج

 لصالا لع رجلاب ٠ رةيشعو ةودغ ندل لوقتف لئاوالا يف رفتغب ال ام يناوثلا يف رفثفي
 ظفللا لع بصنلاب ”ةيشعو

 لك كح وهام . س
 ءاحو تومي 00 كنا رمصملا ىلا وا رهاظلا ىلا 7 0 1 0

 هنال ضوعلا نب لا ا هب م ةفاضالا

 فاضملا ع مع ٌكتنكاذا لا لأ اهيلع لخدت الو ٠ هيلا فاضملا نع ضوع

 وا مهلك يا اوداج لكلا : موقلا ءيجع رع مالكتلا ماقم يف كلوق وحن يف اهلا

 74 دن عم نوكيو ٠ ةطاحالا اهم ا دا رم لكلا :كلوفك ايفل ديرا

 اعوم وا نموا اطرتم اقرمو | 2 3 قرم وا هركتولا
 كما تغاشا اك اكس نمار نم

 ًاركذم ًادرغم ركدملا هيلا فاضت ام ناك ناف اهانعم ةاعارم بجو ج

 ناك ناو ٠ ةزاجاب هولعف ءيش لكل وقتف ًاركذم ادرفم اهيلع ريمضلا دوع بحو

 1 5 ادا اهلا ريمضلا دوعي كاد بجي كلذكف د أدر

 يقيفر لكو »هلوقك ىنذ نبضلا تاكو ىنثم ناك اذاو ٠ توملا ةقئاذ سفن
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 ينداوحن تفرع !م ةياقولا نون اهتقحل ملكتماءاي اهب تاصتا ناو ٠ الحم نمي رجلا

 عطقلا يا دارفالاو ةودغ ندل وحن لصالاٍيشو ةفاضالا نالاح ةودغ عم اهو

 « بورغل تند ىت> ما نادل 7 هلوقك زيبعلا ُّ ةودغ بصنوةفاضالا نع

 اهتافل رممشا وه نوالا نوكسو لادلا مضو ماللا حتفب يا نادل انلوق ( حاضيا )
 زيمع ندل نأ الا كلذك ىدل نا ؟ دنع ىنعمم و ةيقبلا انكرتو هيلع انلوع كلذلو
 جرخت الو ٍديز ندل نمتج وحن ةياغلا ءادتبال ةمزالم اهناب ١ امهنع زيهشتف روماب امهنع

 ورم دنع تسلجو دي ز ددع نمتمج لوقف د.دعيف زئاج وهو دب زندل تسلج لوقث الفهنع
 ةغل يفالا اهتاغل ضعب يف نوكسلا لعةينبم اهناب ” ورم ىدل نمتئج لاقت الف ىدل يف عنتممو
 ابهش وا ةيفرظلا اهتءزالم ببسب دوما يف فرحلاب اههبشل تينب امناو ٠ ناب رعم امهو سبق
 اهيف ابلاغ سيل دنع رجو ةاليلق الا بصنلا لحم يف درت ملو نمي رجلا اهيف بلاغلا نا *
 باش ىتح "يش ندل » هلوقك لما ىلاو درفملا ىلا فاضت اهناب 5 ىدل يس عننمم وهو

 درفملا ىلا الا نافاضي ال امهو اهيلاندل ةفاضاب رج لحم يف بش ةلمجل « بئاوذلا دو“
 امهفالخب كلذك ةيفرظلا لع ةبوصنم وا الحم :ب ةرورحم ياةلضف الا عق قت ال اهناب
 لام يدنع وحن مدقن م ةدمع ناءقيو كيدلو كدنع تسلج وحن ةلضف نامقي مهن

 .رعع ناعطقيال اهو ةفاضالا نع اهعطق يا ٌةودغ لبق اهدارفا زاوج " باتك ةيدلو

 ةياغلا ءادتبال مسا اهنال ا ةريسم يملا َّ لردل دعب ةودغبصنتو ٠ ٠ادبا ةفاضالا

 ةيوصنم ا ليقو ٠ ةودغب ريسفتلا ىلا تجاتحاف ةمهبم تاز شو اناكس وأ نا

 توبث يف لمافلا مدأب ارد ليش كلذ مهضعب للعو هب لوعفملاب هيبشتلا ىلع ندإب

 1 ناك اذا لعافلا مسا نا ثيح نم فيعض هكل ىراايفدخسو هر

 اهبصتا ىفتقملا ناك واف ايدو تح وم نبطتت ندلو نيرا اا ا

 ريخ اهنا لَ ةيوصنم اهنا ليقو ٠ اهنون فذح عم بصنت مل ركذ ام يف لعافلا ممساب اههيش
 ةفاضمندل نكت اذه ] ىلعو 000 0 دل 30 اهعساع مةفو لحم ا ناكل

 ل ر اكل لعاف اهنا َّلَع جرخو اضيا عفرلا اهيف يكحو ٠ اهزبجو 5 ناك ةلمح ىلا

 لردا ريدقتلاو فوذحم ادتتبملربخا اهنا لعوا" ةودع تناك ندلاوب ,دقتلاو ةفوذحم ةمأت

6 



 كارل

 هنع ريعا يذلا علا فصن :يواسإال يدنعب هنع ريع كدنع يذلا ءىثلا نا ىنعملا

 ” ا عءزج ايكو ةيدمعلا ىطعت اهنا لكلام لب زادنع وحن ة دم عقن اهنا اناقو ٠ ي ددعب

 يقأتو .لام وه يذلا رخاوملا ادقبملا نع بخ عقاولا فوذحلا قاعتملا وهو ةدمعلا "دسم
 لام يدنع وحن كلملا ىنعيو ٠ اذك يداقتعا يا اذك يدنع لوقتف داقنعالا ىدمع دتع

 لضفلا ىنعي و٠ 0 يا اذه نم لضفا اذه يددع وحن حلا ىنععو ٠ الام كلما يا

 يرغب لقو - كناسحاو كالضف نم يا كدنع نم ار 0 ناف هارتكا ناسا

 هذ يآ اديز كدعارخ لعف مسا نوكتف هم

 ىدل 9 وهام س

 ادبا ةنوصنم نوكتن مي 2 هلاك ا ادع 8 ا كس 53 42

 لام "يدل وحن دمع ابلثم علو رذعتلا فاالا ىلع ةردقم ةحتنب ةيفرظلا ىلع

 ريمالا ذل تيلاح اف ةاشفو

 هن الث نم يرل نم 0 كال نا ريغ دنع كحك ىدل كح نا اناق ( حاضيا )

 دعو تاوص يدتع لوقلا اذه لوقتف يناعملاو نايعالل اقرظ نو , اهنا اهدحا هجوا

 )ال1 اناغ نك ناو ”لام يدع لوقن كنا ينانلاو ١ ئدنيف كلذ عنتمو هب لع نالف

 ال ىدلو ةياغلا ءادعبال تروكت دنع نا ثلاثلاو ًرضاح ناك اذا الا: لام يدل لوقت

 ماكحا مقا + كنع 2 كالذ لوقث 0 ىدأ نم ترفاس لوقت الف كنذل نكت

 كيدلو <يدلو هيدل لوقتف ريمضلا ىلا اهتفاضا دبع اي بلقن ابفلا نا ىدل

 ند ِ فاس ان

 | ادو ريز ندل نمتتج وحتت ناك وا انامز ةياغلا مادا مساند جا

 اذ0) مرحتف اهرسفي ام يلا ةفاضالا ةمزالم ابنا ابكحو سمشلا عولط ندل نم

 ةلمجواهندل نم تئج وحنا ينم ناك اذا العش وا ردي ز ندل نم ءاج وحنأب عم ناك اذا
 اهيف بلاغلا ناو نوكسلا ىلع ةينبم اهناو« عفاي تنا 'ندل هاعن ركذتو » هلوقك



 ككاو

 كدنع وع ةدم عت امناو ٠ هيلا تبهذ لوقث لب طلغ هناف هدنع ىلاتبهذ لوقث

 + كل ف يلح وحن ةلضف عقلو تودي دنع نم رفسلاو لام

 ةساحب كردملا يسحلا روضحلا وهوةقيقح اما يأ روضحلا ناكأ مسا انلق ( حاضيا )

 رارقتساف لام دي ز ىلا بوسنملا ناكملا يف رضاحو رقتسم يا لام ردد ز دنع وحن رصبلا
 ازاحم اماو ٠ رمعبلا ةساحب كردي يسح وه ديز ىلا بوسنملا ناكملا يف هروضحو لاملا
 دب ز دنع وحن لقعلاب لب رصبلا ةساحب كرديال يذلا يودعملا روضحلا وا رارقتسالا وهو

 ةساحب كردي امسح ارما سيل ديز ىلا بوسنملا ناكللا يف هروضح وا للعلا رارقتساف مع
 اما يا كلذك برقلا ناكملاضيا ددع نوكتو ٠لقعلاب كردن يوم لا 00
 ناكم يف يا ةرحشلا دنع وا ديز راد دنع كتتيار كلوق يسحلا لاغف اي ونعم وا ايسح

 كالوق يودعملا لاثمو ٠ ىفخيال 0 وهو ةرحشلا برق ناكموا دي ز راد برق

 بسلا 'يسحلا برقلا ةلاحتسال ردقلا ولع انه دنعب دارملاف نيب رقملا نم هللا دنع سرب
 عقثال اهنا انلقو ٠ يونعملا برقلل دنع تناك ناكم يف زيحتتلا نع هزنم ىلاعت هنال هللا ىلا
 ٠ ك دنع مفرب عساوك ”ددعىلاقي الف اًبوصنم ًاًقرظ اهنوك نع جرخت ال يا اًظفل ةبوصتمالا
 هنا ليقف ١ يددع فصن يواسبال ٠ يددع كل دنع دولا ضعب لوق اماو

 لع بصنلا وهو اهكح نع يدع فصن هلوق يفو ددعلك هلوق يف ددع جرخا هنال اليد

 ءاطخ سيل ليقو ٠ هيلا ًافاضم عقنال اهنا لاحلاو ةفاضالاب رجلا ىلا نمب رجلا وا ةيفرظلا

 ابلصا ناك ناو اهفرصت زاج اهظفل دصق اذا ةملكلاو اهظفل دصق دق دنع نا ىلع جرخو

 ءرم 5 اهاصا ىكحي نا زاجو ٠ كلذ ريغو هيلا ًًقاضمو !ةدعبم عقل ذئنيحو فرصتم ريغ

 نوكسب وا اهنون لَ ةرهاظ ةمسن! بارعالا ىلع نم عفرب رج فرح ”نم وحن ىف ةياكحملا يف
 لوقلا اذه ّلع تببلا ىنعمو تب رعاو اهظفل دي را دق انه دنعو يا ٠ ةباكحلا ىلع اهنون

 ربعملا دنع ظفل فصن يواسيال يددع وهف ءيشلانع هب رب م كنم عقو ردنع ظفل لك

 الو ٠ يددع امل ةبسنلاب ليلق كددع يذلا ءىثلا نا دارملاو يددع يذلا ءىثلا نع * هب

 5 ينلا رومالا انه دنعي دارملا نا رهظالاو ٠ دعبلا نم اهظفل دب دارملا ليج قال 1
 نوكيف هيلعو اذكو اذك يداقتعا يا اذكو اذكي ددعكلوقك داقتعالا يا ديعلاب اهيلع
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 .راريغ رمضملا ىلاو هاظلا مسالا ىلا امو :) فاضي ءاعمالا هزه نم لكذ

 هانا اندست اه ١ ةماخ اجت اب
 انلكو الك مح ركذا

 هلا فاضملا نوكي نا بجو ىعاظلا ىلا اتلكو الك فيضا اذا ج

 )0077 نعل الك ءا> لوقتف فلطعو قيرفت نود قطو الظفن ىثم ةقرعم
 دئهو رم اتاكوا ورمعو دي ز الكءاج الو نيتأرء اتلكو ا نيلجر الكل وقث الو نيتأرملا
 ٠ تارورضلا رداون نم وهف 6 (دضع يدجاو يليلخو يبخا الك دي هلوق اماو

 .امهالك نالجراا ءاج لوةتف ىنثملا ةمالع هّمحلت نا بجو ريمضلا ىلا افيضا اذاو

 انالك انتج لوقتف نيملكتملا ةءاج د كر ناكااذا الا اهتم" ناتارلاو

 ىنثلل نوكي نا بجو ةراشا مما هيلا فاضملا ناك اذاو عملاو ىنثملا َلَع قلطي هنال

 ةراشألا مسا ىلا نافاضي دق هلا َظ كنار ١ كييت اتلكو نياحرلا كئيذ الكف

 00 الو هو كلذ ةلكو دم رشللو ريل نا. لي هلوقك دعلا لا
 . عمجاو ىقملا هتلمعتساف ليعبلا اذزفلل عوضوملا ةراشالا مسا يف تعش ونا تارعلا

 00| ىل اهتايمو درفم اميظفا اعلكو الك نأ كاما <رمادق نا رك ذت ( هن: )
 وا مئاق امهالك لاقيف امهيلا ريعلا دوعو امهنع رابخالا يف نيبناجلا ةاعارع امهيف زوي

 ٠ اتبرض وا تب رضامهاتلكو ناماق

 دنع مح ركذا س

 'ودتحلا نامز اشيا يقأت و ديز دنع تسلج وحت روضحلا ناحل مس ا 5

 رهاظلا درفملاىلا ةفاضالا ةمزالم اناا ٠ سمخلا عولط ددع تح لوقتف

 الإ عقلا اكل ير رمم اهئاو٠ مشح هدنع وحن مكملا وا ”لام رديز دنع وحن

 الو هدنع نم تئج لوقتفط قف نمب اظفل ةرورحم وا ةيف رظلا لع لغفل ةبوصنم



 كدلول "تمد٠ ٠ ٠افوفح امهم كئاقب لوطب ينعتيو ٠٠

 درفملا ىلا ءاعشإلا نم ةفاضالل مزالم وهام ىف

 درفملا يلا ةفاضالا ءاومالا 2 مزالملا 1 سس

 داري اذ ص 4سفنب ةلالرلا صقانو هو ةفاضالا لبعي مب | لكو ه 2

 نع 10 ءاج ناف ألملو هتلالد اذ منَ ه0 اله لثم 0 اما ( حاضيا (

 نار ِف وهف توك اك كللوق 0 افاضم هناك 3 دبال ناك الفل ةفاضالا

 ذاعمو ناحبسو 0 ضعب و ل وهو قى م عودلا اذه نم كل ركذا اذناهو٠ ٠ توك .

 ددعو وحنو ىوسو ريغو هبشو لثمو ةفصو ةيماهفتساو ةيطرشو دل وصوم ئاواتلكو الكو عمو

 تاهجلاو ”لعو نودو لواو دعبو لبقو نيبو ءاقلتو هاجنو ءاز زإو ءاذحو ةلابقو رئاسو .

 وذو ميشا يف رمعلو اهانعم وهامو ءادقو فلخو لامهشو نيميو تو قوف ضواشتلا

 يل اودو يأو دحوو «ةياغىنعم» ىدامحو ىراضقو طسوو ندلو ىدأو تالواو واوأو تاذو
 درفملا ىل | ةفاضالا ةمزالم الك ءاعمالا يذبف٠ يأ د اذهو ىلا يي ”دعسو

 درفملا ىلا ةفاضالل مزالملا عونلا اذه آيسق © س

 0 وهام 5 رعضملاو رهأ الخلا لل ةفاضالال مزالم وه َي ١ ةنالث 3

 هنم اذهو طَقف روضملا ىلا ةفاضالل مزالم وهأم ّ طقف رهاظلا ىلا ةفاضالل

 بطاخما ريع ل !اةفاضاللمزالمو وههأ امهنمو ر ”امضلا عي ىلا ةفاضالل مزالم وهأم' ظ

 رمضملاو رهاظلا ىلا 0 مزالملا رك ذل( ْ

 ىراصتو رئاسو ضعبو لكو ندلو ىدلو بتضتورا 0
 هيلإ ٠
2 

 .كيلع دسلا 040 نأ

 | و ةاذحو ةلابقو ىوسو ريغو وحنو هبشو لثمو اهماسقاب ”ياو ىدامحو

 رمعلو طسوو لعو نلودو لواو دعبو لل تاهجلاو نيدو ءاقلتو هاجنو
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 ني راك

 «ال ال اللا لع رحاب زرع كح هلاناضلا وا افاشملا فدذحا

 ”قوف روفصعلا درغ .٠ هدعبو ديز لبق يح ٠ لدعلا بح مهبولق ُِ اوبرشاو

 ءاج ٠ ىمخ راد لكألو رادلا يمحي ىتف لك ام ٠ ةنيدملا لها تمركآ :٠ ترضح امل نصفلا
 0 سمح ةانوزغ : مريكو مريغص نسانلا تمرك ١١ كياتك,:يلا درو كيبا مال

 ثيغاا نيضرالا ىقس ٠ ل منعا لوق 5 ءبو لوق لك لبق تاوزغ ”ينامثو

 0 ٠ كيفي ذاتسا لكو عفني 0 6 ل جابوا اردا لم اويهذ٠ امنزحو اباهس

 لم الو ذيملتلا ع داهتح اللا لم كنز م لا 000 نم نسحاوا 0 كا| نال

 ش ٠ حرشلل ءافصالا
 ا لا وا ةفصو انوصوم فا نيف دارتم تادلا ف ادع امل اةفاغإل الاموي املأ

 تععا رعاش ”ل>ر اذه من كا نو ا اناا ا 2 حق تي ردش

 ”قيحر تب رش . رشورمت شاع ٠  ريخ دي ز تا١٠ ةطب سرطبءاج . ل>ر بيطخ

 0 ديك هارديز دير ءاج .ةيفيطق درج يدع ديفم باعك تيراشإ
 ٠ ةئيفس ةرخام انكر ٠ .ةب راج نيع هذه ٠ تاربع عومد

 ول امو هيلا فاضملاو فاضملا نيب ةعسلا يفهب لصفيام ىلارشا 8

 ريقفلا امثرد يطعم تنا ام ٠ قحلا هللاو لوسر اذه ٠ ذاتسالا ةلوثمالا حرش ينبحعي

 0 جيلا لا اس ٠ رةرايز مويلا واباق متنا له ٠ ةلاسر يللا افعاب امنا ام
 3 راق احوشنم كياي موي كرت : ٠ ٌةأيحلا ليطت ر دب ل كح كاست |

 ردم م ةارعلا ركل "ل دسالا نم ًأرجا_مالغب ترره ٠ زارتحالا ىف

 ..هي ويبس مونلا باعك تارك: كيعا ثاغيلا بيس
 هل لوقت ناب هديع موه كابا اهب ءىمت ةلاسر بكا 42٠

 4 ٠ كديع موي ىلا ينقوشا نال 0 6 لقا مارتحالاو يملا ةفطاعب 5 ٠ دل اولا يديس

 بيطتو يدلاو نيع هيف “عن موي 36 ٠ ىدل مويلا أذ كملت ا ازور ىلق الم ”موي

 ملل 1 | ةهينع رعا : يمدح ناهريب قطاع رابظا نم نكمتا ىنتيلاب ٠١ ءهسفن هب 1 : 1
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 مهما ىرن > هلوق هنمو هيلا انرشا ؟' فاضملا لعافب لصفلا اشيا ةرورضلاب سل ان
 لعاف وهو انئاوها هلوقب لدفف«_مزحلا انواوها ضقن نع يوعرن الو ٠ يمدت الو يمن تولل

 ضقتن لصالاو ةرورضلل مزعلا وهو هيلا فاضملاو ضقن وهو فاضملا نيب ضقن ردصملا
 هتيمر اذا هتيمنا نم يمدتو هارت ثيحب هناكمهتاتقف هعيمر اذا هتيعصا نم يمصنو ان واوها مزعلا
 فكن الو ءيطبت الو لتقت توما هسا ىرن ىنعملاو فكلال يوعرت الو تام كنع باف

 مدقتملا يبنجالا لعافلاب لصفلا نم لهسا فاضملا لعافب لصفلا نا لع حيبقلا نع ٠

 ناك نا هنال ًاقاطم ةب ونعملا ةفاضالا يف فاضملا لع لا لوخدزوحيال « هيبنت »

 مف. رتب[ افي رست ينقي هيلع لأ لوخدق في رعتلا اهتم بستكا دقق ةفرسض لآ
 هفي رعت يفتقي هياع لأ لوخدف صيصختلا اهنم 00 د ًافاضم ناك اذاو

 اك هيلا فاضملاب لكتب فاضملا نا * عننمم نيرمالا الوو هيلا فاضملا نم فرعا ريصيف
 لمعي الكا ذك هلبق ام يف الو لوصوملا يف لمستال ةلضلا نااكف ةلصلاب لوط لا 1
 فاضملا ناك اذا ام يف روهملا ددع زوجي الف هيلعو هلبق ام يف الو فاضملا يف هيلا فاضملا

 لؤءانا وحن يف لاقي الف هيلا فاضملا لوم“ هيلع مدققتي نا قح وا لوا وا لثم ةظفل

 لعافلا مسا باب يف هركذ *رم دقو يقابلا يف اذكهو براض لغم ادي زانا !ديز براض
 يفنلا فرح لولح حصي ناب يفنلا اهب دصفو ريغ ةظفل فاضملا ناك اذا هنا ىلع ٠ هعجارف

 مدقتي نا زو اياذلا تعال لو.عم اهيلع مدقتي نا زاج اهفذ- دنع اهلحم عراضملاو

 حصي هنال براض ريغ اديزانا دي ز _براض ريغانا وحن يف اوزاجاف الب يفاملا لومعم

 اههلع مدقتي نا ذئنيح زوحي الف ريغب يفنلا دصقي مل ناف برضا ال ادي زانا لاقي نا
 براض ريغ ا ديز اوماق ا دي ز براض ريغ اوماق ونيف لاقي الف هيلا تفيضا املومعم
 فرح عضو انه حسا الو دي ز اي راض ًاصخت الا اوماق ىنعملا نال ريغب يفنلا دصق مدعل

 ةلمحلل طبارلامدعل ادي ز برضي ال اوماقلاقي الف اهفذح دنع ريغ عضوم عراضملاو يفنلا
 قوجح !دب ز نيب راض ريغ اوماق.كلوق وحن امج ريغ هللا تفيضا اهتناك ١١ ] هياكل

 لي نا محيا هنال نيب راض ريغ ادي ز اوماق لاقيف اهيلع هلومعم ميدق' هذه ةلاحلاو

  لا> عراضملا ةلمجخل ادب ز نوب رضبال اوماق لاقيف تفذح اذا اهلحم عراضملاو يفنلا

 لاخلا يف ةالاح ريغ تناك كر ييعضلاب تطيترا دق
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 يف عقي الو ةرورضلاب صتخم هب لصفلاف ردصملا عوفرم اماو ٠ ”قلطنم هللا” دبع دير لت
 ةلرقاو لصق لك هب رصفلاف ريخأتلاةِْن يف هتاقبوصنا ١ فالخج هعضوميف نكمتم نال ةعدسلا
 ةيناثلاةروصلا يفو ٠ اموي ك.سةن كرت لصالاو كسفن رب يا كل سفن اموي كرت ف رظلاب لصفلا يف

 زعشلانمو ٠ هدعو هلل س رفاخم لصالاو هللس 0 هدعو بصنب ياهلس رو دعو ”فلخمدل وق

 ٠ هلضف _جاتحلا عناملصالاو جاشحلا رجو هلضف بصب « جاتحلا ”هلك ضف عنامكاوسو » هلوق

 فاضم هنا ىلع ةرفص رجب ( ل سعب .ةرخص موي تحانك ) فرظلاب لصفلا يف هلوقكو
 عمجي يتلا راطعلا هيك امل نررب لسسلاو لتس نورا د م عساك طال ل
 راسإ اما اتطخ امه ) هلوق هنم لءجو اماب لصفلا ( كلام نبا يا ) اضيا دازو ٠ رطعلا اهب

 1 الو ةلمحلا فو فلاب ةطخ ىنثم اتطخو ٠ ةئمو راسإ اتطخ يا ( نمو
 ديز رجب دب زةلاو مالغ هلوق ةئلاثلا ةروصلا يفو ٠ ناس الا يللا 0 ةنملاو رسالا
 عقو دقو ةرورضلاب نيس كاع يشب لصقل ماو وهو ردي ز مالغ هللاو لصالاو

 0 اانا نركف كفاضملا ريغل الوجعم نركب اهني دارملاو نيجالا اليه 7
 فاضملا ماي نيب لصفف « الحنام معلف هال ذا ١ هب هادلاو مايا ا 0 هلوقكا تنام

 لصالاوهب وه يذلا رورحلاو راجلابو بحنا لعاف وهوةرورضلل هادلاوب هيلا فاضملا ذاو

 اماو ٠ هادلو هالحن ىنعمو ًابيجن دلو دلو بحنا ىنعمو هالحن ذا مايا هب هادلاو بحنا
 لودتملا كاوسلا# لطفف اهنتي ر رجب اهتقير ”كاروسملا ىدن اجليعما تت مدلوقك الردم
 اف الل عاتبا ردص» حابشمالاو كاوبملا ايتقيبر كالت قت لصالاو ةردرشلا ور
 جارتسال نانسالا هب لاخت ام ىلع قلطيو نرانسالا هب كلدت يذلا دوعلا كاوسملاو

 كيس دوم موي فكب باتكلا 'طخ اك » هلوقك اًفرظ اماو ٠ ماعطلا نم اهيف لخادت ام

 ةلوقكت عنلاب ” يدوهم فكب لصالاو ةرورمضا فرظلا ًامويب لصفف « لي زي وا براقي
 نيب تعدلاب لصفف « مسقم كايي نم قدصا نيميب ٠ ”نفلحال كيدي ّط تفلح نألو »

 دما مسقم نيمي لصالاوةرورضلل مسقم وه يذلا هيلا فاضملاونيمي وه يذلا فاضملا

 لصفف ( ماجلاب ءف'د ”رامح_دي ز ٠ ماصع ابا نوذرب <نأك ) هلوقك ءادنااب 7 كني نم
 وهو هيلا فاضملاو نوذرب وهو كفاضملا نيب ماصع ابااي يا ماصع اب هلوق وهو ءادنلاب

 ٠ ليصالا ريغ سرفلا نوذربلاو ماصع ابا اي دي ز نوذري ن أك لصالاو ةرورضلل ديز



 نيج 5

 كة

 ريض هيلا فاضملا نوكيال نإ طرشب روص ثالث يف ةعسلا يف هزاجا مهضعب

 ةلوهتم اننا .لصاملاو هل العاق هنا فاضملاو ًاردّصم فاضملا نري 0.

 دلت هلوقك هفرظ ماو ميعاكرش مدالوالتق نيريثكل نيزكلذكو 0

 لاحلا ىنعب لعاف مسا فاضملا ن وكي نا "اهادر نامل سساشاوضو كلا ٠

 الف هلوقك يناثلا هلوعفم امالصافلاو لوالا هلوعفم هيلافاضملاولابقتسالا وا

 : اوكي نأ ”يحاص يلاوكرات منا لهوحن افرظوا_دلسرتءدعو فاش

 رعشلاةرورضب ص دخت وهف روصلا هذه ريغ يفو ٠ ردي زدللاو مالغ اذه وحن مسقلا لصافلا
 امهنال هيلا فاضملاو فاضملا نيب لصفلا زاوج مدع لصالا ناك امنا ( حاضيا »

 غي لماع فاضملا نالو هنون وا هني ونت ةلزنب لوالا نم يناغلاليزنتل دحاولا ءيثلاك
 فرصتلايف هل "وحال ذاهلومثمو دماخلا لماعلا نيب لصفي الو دماج لماع وهو هيلا ا

 "" ةعللا يف ءزاجل قف كلام نبا مامالا اماو نيبرصبلا روب بهدم ادهو تن
 مالكلايف هدورو ةرثكل اًضياو لصف الك هنال رضيال ركذ ام لصفلا نال ثالثلا روصلاب
 مهئاكر ش مدالوا لتق هلوق ىلوالا ةروصلايفمدقثام رثنلا نق ةرورض ريغنم [ر عشو ل

 ممادق 2( هلوق رعشلا نمو مث دالوا مهئراك رش لتق لصالاو مهئاكرش رحو ممدالوا بصنب

 ةيفاقلا نال نيسلا َلَع اريدقت سئادلا رجو داصملا بصنب « 'سئادلا داصحلا سود
 ”ثاغبلا قوس ”مانقسف » هلوقو ٠ داصملا سئادلا سود لصالاو ةنكاس يا ةديقم
 رئاط ثاغبلاو ”ثاغبلا لداجالا قوس لصالاو لداجالا رجوثاغبلا بصنب « لداجالا
 ىتلايا ةحراخلا رويطلا نم رةدصلاوهو لدجالا 2 لداجالاو ديصي الو داصي فيعض

 هنم يدجا ريغ ردصملا لوعفمن ال لصفلا اذه لثم نسح امناو ريثك لصفلا اذهو داطصت'

 هيلع ةهبنم هتبتر نال هلصف رضي الف هلماع نه ءزجلاك لعافلا نالو لصف الك هب لصفلاف

 لضفلا عئتما ةلج ناك ناف ةلجح ن وكبال نا هب لصفيل ردصملا لوعفم يف طرتشي هنا لع

 ىببحعا يف دي ز ”قلطنم هللا دبع ”لوق ينبجتا لاقي نا زوي الف لوطلا نم كلذ يف أمل هب
 هربا
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 وك اردبلا ل كلا مسالا ةفاضاب لاو وي ك١ نكملاب رمالا ناك مسالل اًنسانم
 تنك لاش هاف نعسللا بسانيال ةباتكلا كح نا ذا ىمسملا اذه مسا يا زرك ديعس
 ثيِللا ىلا وا عبسلا ىلا دسا فضي لو ز 0 ل انا با ماو مسالا اذه يمسم

 زجي ملام فيفنتلا نم اهيف زاجل ترك مالعالاو نيملعب اسيل نيذهو نالع كنتيذ نال
 وحن يف اذكو صاصتخالا مال ىنعم ّلع فن روكذملا لي وأتلاب ةفاضالا نا ٍلعاو ءاهريغ يف
 لاب ءأنلا ناو ةيقم تسل سكعلاب و ةفصلا ىلإ فوصوملا ةفاضا نا لعاو ٠ عماجلا دجحم

 ممويام ليبق نمو زئاج هجو ىلع اهنم عومسلا جير ود امنالب اهباكترا انل عاوسال روك ذملا
 ةعاسلا ةالص ريدقتلاو عماجلا دحسمو ىلوالا ةالص مهوق ةفصلا ىلا فوصوملا ةفاضا

 ةفصلا ةفاضا مثوي أم ليبق نمو ٠ عماجلا تقولا دحسم وا عماجلا ناكملا دجسمو ىلوالا
 ةماعلا سنج 1درم قححت :يش ريدقتلاو ةفيطق درحو ةمامح ”قححس موق فوصوملا ىلا

 ةفاضا مهضعب زاجاو ٠ كلذ وحن نم هوم لك يف لمفا اذكهو ةفيطقلا سنجنم درج ءيشو
 علا قحو ةرخألا رادلو هنم' لعجو نيظفللا التلال هانم وه انم ىلا" ءىتلا

 ا ا لي وألا لع وهف روهملا دعو * كلذ وجو "ذي رولا لبيحو نيقبلا 9

 ماعلا ىلا صاخلا ةفاضا اماو زئاج اذهو دحالا مويك صاخلا ىلا ماعلا ةفاصضا نم ةفاضالا

 ٠ مويلا دحا لاقي الف ةعلثملل

 دل نزكي ومريكتا يون اذا ةعبجملا تاركا فاحت ع معلا فاض دق ( هيبنث )

 يك نم يف 6 :ةيمسلا يف ةكراشي امج هزيمب ام ىلا فاضيف هيف كارتشالا عوفو ىدل

 غي هكراشي امع هل ايي هتاسق ىلا مهنم ذاك كلا ميك و سقو ةعيب ر نم نزامب

 ان'ديز الع ) هلوق هنمو مك نزامو سق نزاموةعيبر نزام لوقثف اهريغ نم مسالا اذه

 ةحاصفلا نابعسو ليمخلا دي رك هب رهتشا ام ىلا اضيا فاضي دقو ( كدي ز سأر اقنلا موي

 مهمالك يف عئاش وهو كلذ ريغو دوجلا متاحو
 ا ءيشب هيلا فاضملاو فاضملا نيب لصفلا زوجي له س

 ناريغ ةرورضلاب صتخم وهف ه:م درو امو زاوجلا مدع هيف لصالا 3
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 سا ماهفتسالاو يلا وكر" هيلع ساقب ال طاش يف را

 كلذ طرتشا لنرأ اقالخ هرج

 تاذلا يف ادحتا دق رخا يللا - | ةفاضا زوجي له س

 فوصوملاو ةفصلاو نيفدارتملاكنيعسالا نيب تاذلا دحتت ثحةفاضالازوجتال 5
 ليق اذاف مسالا يلا ىمسملا ا اا ىلا ةفاضالا مثوم كَ 1 ثااذاو أم درو اذاف

 دل لترسولا ةفاضامهوم لو 0 مسالا اذه ىمسم ءاج ليق ه5 زرك ديه ءاج

 هن أكف كاقملا ةبح ليق اذاف هماقم ةروك ذملا ةفصلا تفاق بودح ىلا فوصوملا ةفاضاب

 تيا دك هفصلا نا رأي تل ةفصلا ةفاضا مثوم لو 3 + اولا ةلقبلا ةبح ليق

 01 نع ولكل زف ن5 تارا قالخا لق اذاف سنجلا ىلا ًاقاضم نون تاعجو

 ٠ هلك كلذ نم مثوم لك يف لعفت اذكهو ٠ هوحنو زخ بوث دح لع وهف

 زوج الف ديز ديز ءاجيف 5 سو ايفل اما يا تاذلا دمت في الق (حاضيبا )

 ام بسحب كاذو هيف ليواتلا بجين زرك ديعسيف اك ىنعم اماو عابتالا بي لب هتفاضا
 مفدارتلا لمشي ام روكذملا داحتالاب دارملاو ٠ حيحص بالا وباو نبالا نبا لثمن دارب
 قطانلاو ناسنالا يف ك5 عضولا بسحب اما يواستلا لمشيو هوحنو دسالاو ثييللا يف
 اهنال كلذ لثم ةيس ةفاضالا تعنعما امئاو ٠ ةفصلاو فوصوملا يف اك داري اه 1 |

 نال هيلا فاضملاو فاضملا ننب ةرياغملا ىضتقت' ةفاضالاو هسفن ىلا ىذلا ةفاضاك نوكت

 اضعب هتوكو هيلا هعبسن هجو لع هيلا تفاضلاب ضخم اما ةيونعملا فاس 0
 فرعتي الو صصختب ال يشلاو كلذك هب فرعتب وا صت وا ةكوام وا اًقورظم وا
 ٌلجر الو رب حمق لاقي الف ىينعملا يف نرافياضتملا رياغني نا الا كلذ نأتي الو هسفنب
 ٠ هركذ مدقل امب كلذ ةفاضا امهوم درو ام ل وات بجو هيلعو لجر اف الو .لضاف
 نارعالا كين اهفوصومل ةعبات ةفصلا ناب ةفصلا ىلا فوصوملا ةفاضا عنم مهضعب لاعو

 ٠ روصتل لو ةروكذملا ةيعبتلا دقفتف دبا ةرورجم تناك ف وصوملا اهبلا فيا اذإَف
 وا ةرخ وهو اقمبات 'نوكت نا لحم ةقملا اب فقوسرلا ا هس عنم لاعو

 ىمسملا ةفاضاب لرتوأ فدارتملا ىلا ةفاضالا مهوي ام يف انلقو «كلذ نكي ال ةفاضالا
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 ىلع لدن ةئيرق مايق نم كلذ لكل دب الو ٠ أبس يدايالثم ,موقب تررم لصالاو اريدقث
 ىلا اًقاضم لوالا فاضملا نوكي دقو ٠ فذحلا عدتما ةني رق نكت مل ناف انلق اك فاضملا
 رودتو وحن بارعالا يف لوالا ماقم ثلاثلا ماقيو يناثلا ث لوالا فذحيف فاضم

 اًرورج لوالا فاضملا ناك يتلا فاكلاب رجيذلاف توملا نم هيلع ىشغي يذلاك مهنيعا

 ةمي زح نم ينتاعج دقو زال رقمك ١) تولا م هبط ىكني ىدلا نيغ كاريكا لطالا

 ناث لوعفم هنا لع بصنلا وهو فوذحلا لوالا فاضملا بارعاب برعا اعبصاف « اعبصا

 "ان ناكل رعت كلذ نم رك ١ فاذحت دقو ١ لج روسا ةي زحو عصا ةفاسم اذ لصالاو

 را: ناكف لصالاو فوذحلا ريخالا فاضما بارعا وهو ناكل ربخ باق لم نيسوق

 فيضا ام مث هيلا فيضا امو ناك مسا نمةثالث ف وذحلاف نيسوق باق لثم هبرق ةفاسم

 0000 حلالا هللا تاضلا ثرعاو لكموهو اهريخ نم دمئاوو هيلا كفاشلا هلا
 هلل ايفرطو سوقلا  ضبقم نيب اع هترسف نافرادقملابباتلاترمكف اذا اذهتدار اك

 هبلةف سوق اباق لصالاو بلق ةيالا يف ليق هيلعو باق ردق لثم يا اناث اًقاضم ردقن نا

 ناك اذا هيلا فاضملا نا يا ريكذتلا يف هماقم ءاقي نا ايناث ادلقو ٠ نيسوق باق راصف
 5 نارك ملا ريع ملا داعي نأ ريكذتلا كح يف هماقم ماق ارك ذمفوذحلا فاضملاو اًمناوم
 نا هقح ناكف كننئءممءا ىدّربف ٠ ىفصي ىددترب هلوق يف اك ثينأللا ءان نم هعم لعفلا
 ركذملا ءام وهو فوذحلا فاضملا ماقم ميقا فكل ءانلا قاحلاب قفصت هعم لمعفلا ف لاقي

 داو مسا تيبلا يف صي ربلاو «كلياو اك ءاعلا نمرامنلا رخل ىدض هنو ةان ل
 كغينأعلا يف ّاضيا انلقو ٠ ماشلاب رهن مسا ىددرب و بذعلا ءاملالّسلسسلاو رمخلا مساق يحرلاو

 اثن وم فوذحلا.فاضملاو ركَذم هيلا فاضملاناك اذايا ريكذتلا يف هانلقام دح ىلع يا
 هلوق يف اي هعم فصولاب وا لعفلابءاتلا قحلتو هريمض هيلا داعي ناب فين أتلا كح يف هماقم اق
 ماقم ميقا هنكل ءاتلا نودب حئاف لاقي نا هقح ناكف ركذمك.للف ةحئاف ٠١ كسملا و)
 وه يذلا فصوأا ءاتلا تقحلف ةحئاف كسملا ةئارو لصالا ذا ةحنار وهو فناوملا فاضملا

 لا ارايلد هيلع فوطمملا نوكيل يا اطر 1 1١ ورحم تب نا تلا انلقو . هلع ربح
 هيلع فوطعملا فوذحلا ةلثاممو فطعلا شو ةروك ذملا طورشلاتت اذاف هيلعو فوذحلا

 طورشلاهذه نم الخ ام اماو ماهفتسالاو يفنلا دعب سقم رجلاف الب الا لاصفنالا مدعو
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 نود هلاح ىلع لبق وه يذلا فاضملا ىقب و هيلا فاضملا نذل كلذ لبق نمو هلصا نأ
 هظفل توبث يودملا هيلا فاضلل ؟رايتعا نيونت

 هيلا فاضملا ىقس و فاضملا فذحي له س

 هيلع لدتةنيرق دوجو طرشب نكل معن ج
 ٍذئنيح هيلا فاضملا 39 وه اق فاضملا فذح 3 2

 21 ءاج وحن هبارعاب ب زعم بارعإلا يف 5 كفانحملا ماقم ماَقي نأ اننا و

 1 صطعبف ريك ذتلا يف هماقم 1 واابس يداياارقركتو © كا

 ثيناتلا يب وا « لسمللا قيحرلاب قفصي ىددرب مهياع صيربلا درو نم نوقتي »

 هلاح ع مد اماو « ةحئاف !متادرا نم ٠ كلاود ةلوتك 2210 عبف

 الثام فوذملا فاضملانوكي ناطرشب نك فاضملا ركذ دنعناك 5 ارورجي
 مو» هلوقك ىفنلا دعب كلذ ساقي و الريغب لصفنم ريغو فطع دق هيلعامل

 هلوقك ماهغتسالا ن4 عئاط وهو ةورماهيمايرشلاالو+ تقلا هللا طا

 ران لكد رشا لثم الو يا.«1ران ليللايف دقو راند !ءرما نيبسحت ”ىرما ءلكا»
 ينارغا لخأي هيلا ةفاضملا نا يا مبازغاب برعيف ٠٠ : ءأق نا لوا انلق ( حاضبا )

 نع ًاضوع العاف راص هنال عوفرم كبرف كبثر ءاج لثملا يف م ةيلعافلا لع اعفر فاضملا

 ةيرقلا لاساو لئملا فينس اك؟ةيلوسفملا لعابصتىا ٠ كير ”رما ماجا لمالا ١
 ٠ ةينرقلا لها لأساو لصالا ذا فاضملا نع اضوع هب الوعفم راص هنال بوصنم ةب رقلاف
 ارك دك اوقفت ريش نم لاح ”يداياف أبس ”يدايا اوقرفتو لثملا يف يك ةيلاخلا ٌلَعوا

 نوكك ال .ةلاصالاب لاخلا نال ًابس يدايا لم اوقرفت لصالا ذا هلل ٠ ايلي ناعل فلذا
 نوكت ال لالا ذا ريكعتلايف فاضملا ماقم هيلا فاضملا مايق اًضيا هيف اودارا امبرو ةفرعم

 ةنواعملا عماجب يدايالاب ءانبالا هّبش وا لكأا نعءزجلاب ربعفو دانبا ًايسوعداباب حارااوشل

 ةرورجنوكتف أس يدابا موقب تررم وحن ةفصلا لاخلا لو ٠ نميلا كوم :ضعبل لع مسا ًابسو
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 كتل ناكل كح وه اقل فا ن1"

 اذا امي في الاف نوكيو هوحنو نيونتلانم !ًدرحم هلاح لع ىقبب نا :ج

 0 هللا كفابخألا 0 يناثلا عم هيلاف الخلا 30 كف اضن ٍِظ ا ا

 قام هيلا ا فذحب وا 1 نم لجرد ديرهللا ملت و هيلع "الاد ناثلا

 نركب دقو٠ لجروام لاق نم ديهللا عطق وحن هياع 0 لا .الا عم م هيلا فاضملا ىببو

 نودب نراك ستر ( ا ميدلا لبو نم م انوا لكع ١ اة فوطعملا

 وتايس 6 اه أرحم قير اسمو لا تايملاا ةفاضاب صاخ وعو. فطع

 ( ةبارق ىلوم لك ىدان لبق نمو)هلوقهنمو
 لجرو ٠ اهلا نم دي هللا مطق هلصا املاق نم لجرو دب هّللا عطق انلوق . ( حاضبا )

 فاضملا ةلالدل دي وه يذلا لوالا فاضملا عم يا لوالا عم هيلا فاضملا فذخل اهلاق نم

 لجال نعل نم ادرج هلاح ىلع دب وه يذلا فاضملا يبو هيلع لحر عم روك ذملاهيلا

 هلوق هلغمو رود "ملا قفطعلا بادسإ هب ٍُط وفلملا 9 ف وهف هظفلأ 0 يوما هيلا فاضل

 تفذح ةهبجو دسالا يعارذ نيب لصالاو «دسا اةببجو يعارذ نيب ٠ هب 0 ءاامراع فار نما

 ا دونلا اق م 5 درجت هلاح ىلك ي - رد يقم ف هيلع ةربج هيلا فيضا امةلالدل يعارذ هيلا فيضا 1

 درو عار لجرو املاق نمادي هللا عطق اناوقو هيفا تو يوما هيلا فاضل لحال
 املاح لع فاضملا لجر ىقبف دي هيلا فيضا ام ةلالدل لجر هيلا فيضا امنذحل اهلاق نم

 وا يدلا لبو لثبم هلصا عنا عفنا وا لثب هلوقو - ”روكذم هيلا فاضملا ن أكن ونت الب
 وهو هيلع ما يذلا فوطعملا هب قلعت ام ةلالدل لكي هيلافيضا انين قش دقن عفنا

 نيودت الب هلاح لع فاضملا لثم يتب وفوذحلا هيلا فاضملا لم يا هلثم هنال فاضم ريغ

 خلا يدان لبق نءانثوقو هب ظوفلملا مح يف هنال فوذحلا هيلا فاضلل ارابتعا تيارا



 4ها

 ٠ اهاخعبم سفن لك دجن ءاقحم هبحاصو رتب 1 عم ايتا ل سرمو ٍلوسر بار
 نئاز لضفلا ةيلح ٠ لطخلا نع يل ”نئاص يارلا ةلاصا ( مدلا نم ةانقلا 'ردصتقرش (5)

 كرشع ةعبس تضبق له ٠ تأرق نمباتك٠ حاودالا ”نرسك حايرلا رم ٠ لطعلا ىدل يل
 ٠ كاوسدحا ىببجعا ام ٠ نيالا زيغ بعصلان ا ١ لئاو نابح لغمتنال ٠ كلخم لجر ينءاج ام

 ةعيدصال ٠ ةباتكلا ضعب تيتكو ٠ سردلا لك تسرد ٠ هدهجإ علا سمشلاو هدحو دب زءاج
 فتايحالا ضعب . انرادب موي لك ناري كييبا امالغ ٠ ريقفلا ىلع قدصتن كنا ام لثم

 ] ديصلا ىلا بهذا تنك
 تنككمتو ةقافلا كنعتمفد ىتحهلام كدعاس قي دص ىلا ةلاسرلا هذهب تكا 7

 الفم لوقت ناب ةلئاط ةورث زارحأ نم ةدعاسملا كلتب
 تييح ام ىبنا ال ٠١ ٠ يركش نع كل برعأ فيكي ردا ال ٠٠ . ندحلا يديس

 دجلاو ترص تح ٠ ٠ ٠ حاجنلاباوبا يعجو يفتح ٠ ٠ .رقفلا بلا نم ينتذقنا ٠٠ كلت
 ديلا كاسماو تاذلا بح نم كريغ يف هارا امز ٠٠٠٠١ يدنع احل ءاضيب دي كلن 8 ٠٠

 6.66 ناك نمل“ . 1 0000 ٠ احاجن توزاط كعنست ردت يدع ديزي “0

 كروكا ام يف كتراشا نيهر انا ٠٠١ يرما نم ناكأم يردا تنك ام ةيلا كد الوأ
 ٠.٠ ىلجبو لضفلل اًروظمهللا كمادا ٠٠١ يفا يلعل كثمدخل "الها هيف

 لصف

 هيلا فاضملاو فاضما ماكحا يف
 بارعالا فيح نم هيلا فاضملاو فاضملا ؟ح وهام لس

 هيضتقث يتلا لماوعلا بسحب رجيوا بصنيوا عفريف فاضملا اما .ج
 وهف هيلا فاضملا اماو :نيردقم وا نيرهاظ نون وا نيونت نم هب متي امم ادرحص

 مالغب تررمو دي ز ”مالغ تيارو دي ز 'مالغءاج لوفتف ارم (مفاضلاب دبا روز

 كلذ ّط سفقو ديز يم الغب تررءو ردي ز يم الغ تيارو دي ز امالغ ءاج اذكو رديز

 فاشضملا ىتيب و هيلا فاضملا فذحي له س
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 ةيفرظلاك عمجلاو ريكذتلاو ثنأتلا ريغ ةفاضالا ديفت دقو يا كلذ ريغو انلوقو . اهمالغ

 نم ةيفرظلا ابستك ا اضعب و الك ن اف مايالا ضعب رطفاو موي "لذ موصا كلوق وحن
 يف ةب ردصملاو ٠ رطفاو موصاب ةيفرظلا ىلع ناب وصنم امه اذهلف هيلا افيضا يذلا فرظلا
 انه ابستكا اضعبو الك ناف سواجلا ضعب تسلجو برضلا "لك تب رض كلوق وحن
 قلطملا لوعفملا نع نا,ئان امه يا ابيلع نابوصنم امبف ردصملا ىلا امهتفاضاب ةي ردصملا

 بستكا مالغف كدنع نم ”مالغ كلوق وحن يف ريدصتلا بوجوو ٠ نيردصمب اسل امهنال

 وحن يف بارعالاو ٠ نم مالغ كدنع لاقيال اذلف ريدصتلا ماهفتسالا مسا ىلا هتفاضاب

 سعكا لثف ن وقطنت نأ امرةيوحت ف ءايلاو ٠ هبازعابلوقي نم دنع كرشع ”ةعس هذع
 ٠ ناطل لا مداخو هللا تبب وحن يف يظحتلا» بارعالا هلصاو متفلا ىلع ءانبلا فاضملا نم

 فاكسالا مالغو تويكدعلا تبي ون يف ريقحتلاو
 ةفاضالا ىلا رظنلاب ءاعمالا امسق < س

 ءاعمالاك لاح ىف ًافاضميقأي الف اقمادم هتفاضا منتمت املوالا نامسق جا

 ءاج راف لاح يف ًادرغم يناي الف أقلام هتفاضا بجت اميناثلاو ٠ ”نونم ايا

 ىنعملا يف فاضم هنا ر دق ظفللا ىف ةفاضالا نع ًاعطقنم
 ةفاضالا ةمزالملا هاعمالا اًءون © 0س

 مزالم وه ام يناثلاو درفملا ىلا ةفاضالل مزالم وهام لوالا ناعون .ج

 اهيلع فقتس ماكحا اهنم لكآو ةلملا ىلا ةفاضالل

 ني رامت

 دا را! ديمل ىل افي رطت ةفانق ال هيف تدافا ام هين الا ةلعمالا يق نير "د

 ببسلا ركذاو كلذ نم اًثيش هيف دفت ملامو ملا اريكذت
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 ال ادتبم وا لعاف وهام ىلا اضم ردصم ايلي وأت رابتعاب لا نأ 5

 انك نراف ادتبملا وا لعافلا كلذ بسحب هصيصخت وا فاضملا فيرعت ديفت

 0 و ٍيندالو 6 يا تدلو مون كنرتكا فاضملا في رعت ةفاضالا تدافانيتف رعم

 موي كلوقك صيصختلا تدافا نينركن انك ناو ديز باهذ موي يا ”بهاذ ”ديز
 نا مملوق اءاو ٠ لجر باهذ موي يا ”بهاذ ”لجر مويو لجر 'ىجب مون ينالوا

 روك ذملا ليوأتلا نع رظنلا فرصب وه امئاف تاركن لجلا
 صيصختتلاو في رعتلا ريغ اًثيش ةفاضالا ديفت له س

 نا طرشب نكل كلذ ريغو عملو ريكذتلاو ثيئاتلا ديفت دقق معن جا

 تعطق ثيناتلا لاثف لا فاضملاب هنع هانغتسالاو فذهلل اكلاص فاضملا ن 0
 عملا لاثمو « ىوه عولمب *فودكم لقعلا ةرانإ » هلوق ريكذتلا لاثمو ٠ هعباصا ضعب
 «» يلق 7 نفغش رايدلا هه 0 هلوق

 عباضالا ىلا اهتفاضاب ثييئاغلا تبستكا اهنكل ةركّذمضعب ةظفلنا نخيل ( حاضيا )
 ناو٠ هعباصا ضعب 00001 لع انعم لعفلاب ثينأتلا ل قاحلا كلذ ّط ليادلاو ة هز ذوملا

 ءاغلا نم ربما درج كلذلو ركذملا لقعلا ىلا اهتفاضاب ريكذتلا تدستكا اهنكل ةغنوم ةراثا
 :هكدتمل قعشملا وبلا ةقّياطم بوجول ةفوكم لاقي نا بجو كلذ الور فد 0 ١
 هنم تبستكا ثناوم عج ح يف ينلا رابدلا ىلا اهتفاضاب اهنكل ةركّذم ةدرفم بح ةظفل ناو
 باستكاّلع اليلد ناكف هيلا لعفلا دنساو ثانالا عمح ريعض اهلا داعا اذلو ثينأتلاو عما
 نال امريف باشكالا اذه حص امناو ٠ ثيناتلاو عمجا هيلا فاضملا نم بح ةظفل

 يفو هعباصا تعطق لودالا يفلاقيف هيلا فيضا امي هنع ءانغتسالاو هفذح ع أهنم 9

 ٠ هلثم وهام كلذ َلَع سقو ٠ يلق ”نفغش رايدلا ام ثلاثلا يفو فوسكم لقعلا يناثلا
 رذئنيح ةفاضالا ديفن الف هيلا فاضملاب هنع ءانغتسالاو فذحل ام لاص فاضملا نكي مل ناف
 علصيال ذا دنه مالغ تءاجلاقي نا زوجي الف دنه مالغ ءاج كلوق يف 5 كلؤنم اًيش
 ءىجم هدم مهفي و ده تءاج لاقي ال ذا هيلا فاضملاب ءانغتسالاو نزولا اده فاضملا

 ها/
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 نم ةصلاخ ابنال ةض*# 1 ىحستو ىنعملا ىلا ةعحار اهتدئاف نالف ةيونعم

 ةفاضالا ٠ ن» يلصالا ضرغلاوه كاد نال ةيفيقحو لاصفنالا 00 دقن

 ةفرعملا ل ةفاضالاب فب رعتلا لبق ءائمالا لك لها

 في رعنلا لبقناليتلا ةركنلا عقوم مقاو وهاملوالانيئيش ادعام معن جد
 الام يناثلاو ٠ هدحو دي ز ساجو ٠اهايصفو ةفان كو هيخاو لجر بروح يف 3

 اهريكتت ُُس ةيقاب اهناف كببشو كريغو كلثم وحن هماهءا ةدشل فيرعتلا لشي

 ةفرعملا ىلا اتفاضا عم

 شم يعل قسنالولا ةركللا عقوم اعقاو اهايصفو هيخا نم لكن اكامنا « حاضيا »
 نام 0 ا 12 فوطسم ايايصنو بر لوخدم ]ع فوطعم هيجل نال
 3 0 در اكو نسم كا دس جد اهيففام اكل فني رتغلا كليتي لف فراعملا
 .|ةفرعم نوككال لاحلاو ”الاح ةعوقول هب فرعي لو ريعمنا ىلا 0 هتافاؤدسو سلح
 لاخلا ىنعمب يذلا لعافلا مما فعال ماهب الا ةديدش هبشو لث.و ريغ تناك امناو

 نييعتلا يفق ”ةلازا اع ابا ليزت الف فيفخغ 0 هباشمو لثاممو رياعم ىلعمب اهمال

 لجر يفءاج لوقتف ةفرعملا ىلا هتفاضا عم اهنم لكب ةركلا تعن ةعص كلذ لع ليلدلاو

 كلثم بر لوقثف تاركدلاب ةدتخم هو اهيلع بر لوخد ةحص مث كببش واكلثم وا كريغ
 نع جراخ ماب ابءاهبا لازي دق اهليبق نم وه امو هذه نا لع ٠ هتيقا كببشوا كريغوا

 اهماهجا كلذب لازيف لبخبلا ريغ عز لا ءاج تاق اذا اك نيدض نيب ريغ عوقوك ةفاضالا
 ةفاضاكو ٠ كلذ ريغ يف تعقووا ام فالذي نيعتن ةرياغألا ةهج نال ةفرعم ذئنيح ريصتو

 الروك ةفرحم ريصتو اهماببا كئنيج لاريف ةضاخيتلل اه رعشلام اهنراق'دقو ةفرعم ىلا لثم

 فصولا| كلذ يف ةلثاملا دارملا نا ىلع لدن ةئب رق دوجلاب متاح راهتشاف متاح لئم دي ز
 اهعاهبأ ََظ ىقبت اهناف ةصاخ ةلثامب رعشت ةئي رق نود ةفرعهيلات فيضا ولام فالي صوصخملا

 اهرئاظن لثمو ريغ ىلع سقو هفرعملا ىلا ةفاضالاب فرعتن الو

 ال01 ضيشعلاو تفيارستلا ديفا لحل ىلا ةفاضالا يف كلوق ن0
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 ليصفتلاب كلذ لك ىلع مالكلا يتايسو ةضحلاب اهيشم ىمسي عون ةيظفالا نمو

 نيراق
 هيلا تفاضم وهام تحن اًلطخو تفاضم وهام قوف طخ عض ب

 م كفوطا تذخاو ماشلا قشمد ةئيدم ىلا توريب ةئيدم نم سيما موب تبهذ

 ةصاخهئام ةدوجو هئاوه بيطب روهشمنانبل لبج ١ اهضايغو اهضايرو اهنيتاسب و اهقاوس
 ةخذابلا هتاورذو ةدرابلا هعيبانيو هدورصص نوفاطصملا دصقب ثيح فيصلا لصف يف

 ةزاع دقرم نآئبل لبج يف كلل ناك اذا كابوطف
 امهكح هيلا فاضملاو فاضملا .طعاو يبل امم هب قيلي ام ىلا مسا لك ف فضا 5

 « نافرط ٠ نوب ٠”لاطبا ٠”رامثا ٠ رهز ”تامداخ ٠ نول“ .:سار ٠_نادب ٠نامالغ
 مال تا 0 دي ز ٠ "ةسردم ٠”عامم ٠ ”ةايح٠”قي رطت بهدم ان

 حيبقلا . ايندلا . باوصلا ٠ قحلا ٠ بدالا ٠ سوقلا ٠ ءاربغلا ٠ برحلا ٠ حافتلا ٠ زول
 ةلثمالا هذه يف هانعم لع ةفاضنالا يذلا فرحلاب حارص 04

 ٠ ديصلا ىلا كما عم تبهذ : لئاسر سمح كيلاتاسرا غول ءو يدقع تب رتشا

 ٠ رحبلا رفس ينفيخي ٠ ٌشسرحلا ةهزن يل ذات ٠ دحالا ةبطخ ترضح ٠ هنويع هيلع ثب
 رجم ٠ ءاددع نم. تتح طظئاحلا ءارو فق ٠ بهذ داق يدشد ليللا ةءارق ىنيذأوت

 يدالخ عوسي توم ٠ عوسي بيلصب يراختفا ' ريثك نوبل

 لصف

 ةيونعملا ةفاضالا ف

 كلذك تيم اذامو.ةي ولطملا ةفاضألا اه اذا لل

 ناك اذا هيلا فاضملاب فاضملا في رعت وهو يونعم رماف |متدافا اما َج

 اهتيعست اماو ٠ لجر مالغوحن ةركن ناك اذا هبهصيصخت وا ديز مالغون ةفرع
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 ةيفرظلا ىلع هيلا فاضملا بصني نا اهيف حصب يف ىنعم ىلع ةفاضالا نا مث ٠ اهانعمب اهنا

 فاضلل اكلم فاضملاناك اذاثالذو يف وا نمب اهري دقت نيعتي مل ىتم ج

 كي ماللا ريدقت ص يعف دحسملا ريصح وحن هل كلملا هش وا ديز بوث وحن هيلا

 دحسملا مو كلملل ديز 8 2 ماللا هذه نا ريغ دحسملل ريصحو ديزا بوث

 نا هانعمو ماللا ىنعم نوكت نا ةفاضالا يف لصالا نا ىضم ام يفاداق ( حاضيا )
 ريدقت ىلع ةئب رق مقت مل اذا اهريغ ريدقت وا اهريدقت ةبص ددع اهب كحيو ماللا ىلا عجري
 ماللا ىنعمب ةفاضالا نوكتو ٠ هعمو ىةدنئع وحن اهريغ ريدقتو اهريدق م امدنعو اهريغ

 ا للا نكعال كبح ايدل وا ردي ز بوث ديف اك اهزابطا نكي ثيح يا اين
 ةفاضالا امم كلذ وحنو كارالا رحشو هقفلاملعو دحالا مويو لجر لكو ديز داع وحن

 رابثعاب ىندملا يف ىودتف طفلا يف ابعم اهرابظا نكمي الو ةيصاصتخالا ماللا ىنعم لع هيف
 اهفداري هناف دنعك اهضعب فداري ام عم اهراهظا ةحصو املولدم وهيذلا صاصتخالا ةدافا

 ةبودعملا ةفاضالاك رجلا فرح ىنعم ىلع هأ ةيظفللا ةفاضالا يف كلوق ام ج

 فرح ىنعم ىلع تسيل اهنا حيحصلاو اهيف فلتخا ج

 هلوق يف ماللا رابظخا نمءاللا ىنعم ىلع اهنا ىلع لئاقلا هب لدتسا امو ( حاضيا )

 ربظت يلا ماللا هذه نال هيلع لدي ال دب زل رص دب رز تيراش قو كيري ال لاغق

 مرق ان لي افرح ري دقن ىلع هحلرلا لإ افاقن ندح نبل ذا هجولا نع كيو

 ةفاطالا انف : ّك

 ةضحم ريغ ىمستو ةيظفل ةفاضاو ةضحم ىمسو ةيونعم ةفاضا نامسق 5
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 عصب الو ضيا دجنسملا كارم ًاضعب ريصخلا الو هيلا فاضملا دي ز نم اضعب سبل بولا

 لوالا دقف ناف.ايلوق عمو قخي ال !؟ريصحلا نع دجسملاب الو بوغلا نع ديزب رابخألا

 نع دحالاب ربخي نأ عصي نكلو دحالا نم اضعب سل امو نا يا دحالا موي وحن يف

 نا يا ديز دي وحن يف يناثلا وا ادلوقو ٠ طقف لوالا طرشلا هيف دقف دق نوكيف مويلا
 راخألا ةض وهو. يناثلا طرششلا نكلو دوجوم لوالاطرشلاف كيو سر

 ناطرشلا دقف الف ديز ديلا هذه لاقي نا حصي ال ذا دوقفم فاضملا نع هيلا فاضملاب

 مدقن ام لعماللا نعم نوكل ,نا' نيعتو نم ىنعم . لياناضالا رك نا عنتما امهدحا دقف وا
 فاضل هلا فاضملا علبتإ امن حضي نم ينعم ل ع يلا ةفاضالا نا ر (١١ هلي

 اًميدي وددت يامامتالا ىلع ةضنف : اخو” 0 وت : اذهلوقتف نا وا هنم لدبهنأ ص

 يف كلذ "رم دقو هلضف "اا 1 و اذه لوقثف زر مال لاح كا

 بوشم اهنايب و فاضملا سئنج نايبل يه اهانعم ّى ةفاضالا ىتلا نمنا 1 زييمعلاو لاخلا

 رتون عستو لاجر ةرشمك تادودحملا ىلا دادعالا ةفاشإ ذي فلا ين
 ىنعم ]ع 3 ماللا ىنعمب اهنا ليقف تيز لطرو ٍرب زيفقك تاردقملا ىلا ريداقملا ةفاضاو
 ًاقافتا نم ىنعم ىف فالا ةسمحخو ةئاؤلث وحن ددع ىلا ددع ةفاضا اماو ٠ ٠ ربظالا وهو نم

 يف ىنعم ىلع ةفاضالا نوكت ىتم س
 رصعلا هب يا رصعلا ةالص وحن فاشل افرظ هيلا فاشملا نكس

 ةليلق يهو ناتسلا يف يا ناتسلا ةالصو

 وحن كنراكملا فرظ لمشيو فاضملا هيف عقي يا فاضلل اًفرظ انلوق ( حاضيا )

 ليللا ركم وحن اي زاجي وا ايقيقح نوكي و رصعلا ةالص وحن نامزلا فرظو نائسبلا ةالص
 نم نيققحلا رثك [هب مرج ام ىلا نيش ةليلق نو اهلوقو ٠ ماصخلا هللا نيالا دلع
 لطم ]ع اهنا امخوم ءاج امو نم ىنمم لعد ماللا ىنعم ىلع نوكت نا ودعت ال ةفاضالا نا
 ىنعمي هتفاضا نا هيف ىعذأ ام لكن ال ةيصاصتخالا ماللا ينعمب هيف اهنا لع لومحف يف

 صاصتخالاو كلملا زاجل ةفاضالاو ٠ ازاجم ماللا لمت رواد نا حصي ةقيقح يف

 ىوعدلا ىلع يفىنءميف كارتشالا ةرثك ىلا ريصملانم .بخ زاجلا ىلا ريصملاو قافتالاب ةتباث



 2ك

 امالغو ركب ماردو رديز 'مالغ لوقتففاضلاب هيلا فاضملا رجتو اهتاوخاو كيبل
 د ال از ةفاضالل اضيا فدع دقو كلذ لع ننقو دلاخ اومن ورم

 رءالا ةدع يا « اودعو يذلا رمالا دع كوفلخاو» هلوق هنمو ندللا نما

 افرع يا ىنعم ّلِعو رجلا فرح ىنعم ىلع ةفاضالا نروكت لع نل

 ماللا وا يف وا نم وهو.رجلا فرح ىنعم لع ةفاضالا نوكت مع
 ماللا ىنعم ىلع نوكت ابنا يا ريخالا اهيف امال 0

 م ةفاضالا 00 سس

 ,ةضف ماخ اذهو زخ بوث اذه ون فاضلل اسنج هيلا فاضملا ناك ىتم َج

 اللا ىنعم لع ةفاضالا هذه نوكتنا حلاصي الو ٠ ةضف نم متاخو زخ نم بوث يا
 نا حاصي الو انلوقو ٠ تاكل سنج ةضفلاو بوثلل سنج زملا نا ىنذي ال ( حاضيا )

 ةفاضالاف الاو سنجلا نابي اهب داري ناب دصقلا بسحب يا ماللا ىنممّلَع ةفاضالا هذهنوكت
 ىنعم ىلع يتلا ةفاضالاف هيلعو اناق ام اهيف لصالا وه هنال ماللا ىنعم اهيف ظوحلم اقلطم
 ٠ ةيصاصتخالا ماللا ىنعم هيفسلصي سنملا نال ضيا ماللا ىنعم لكن وكت نا حلصي نم

 نم ىنعم ىلع ةفاضالا يف طرتشي اذام سس

 000 1مل فاضملا سام فاضل نك نأ نا 5

 ةضف متاخو زخ بوث يف انلثم 5 فاضملا نع هب رابخالل أاحلاص هيلا فاضملا
 اص هيلا فاضملانملكو ةضفلا ضعب متاملاو زنا ضعب بوغلا نا يا ( حاضيا )

 هلا نب كارذر يف مدل مالا طزشلا دقق نإ دجسملا يسعد بيز بوث اذه كلرقك

 دحسملا ريصح كلوق ىف صاصقخالا مال ىعمو ديز ديو ديز بوث كلوق 2 كلملا

 ف”را.يا دحسملا ريصحو ديز بوث وحن يف ناطرشلا دقف اناوق ىنعمو ٠ دحالا مويو



 ب

 6 ”نامأ نبك ”فواخناف ٠٠ اهناويع كعقفار ”ةيانعلا اذاو »

 لصف

 * ةفاضالا غي

 ةفاضالا نام س

 يناثلا لزنيو ًادبا لوالاب امهناثل رجلا ب جوت رخآ ىلا مسا ةبسن يش ج

 لوالا ىمسي و ٠ هماقم موقي ام وا ردقملا وا رهاظلا هنيونت ةلزنم لوالا نم

 ٠ هيلا فاضم ديزو فاضم مالغف رديز ؛ءالغ وحن هيلا ًافاضم يناثلاو افاضم

 فاضملاب !ًرورجم نوكي نا هيلا فاضملا حنا يا لا رجلا بجوت انلوق ( حاضيا )
 ء ةيكاملا نأل كلوو .طانملا فاضل ف: لماع ناشملا نوكيف حيحصلا لع هريغب ال

 ه«ذتقا هيف لمح اذلف هلومعم لماعلك ىضتقي !؟ امزال ءاضتقا هاضغقا دق هيلافاضملا ىلا
 يذاع رن هب ريعضلا لاصتا هيلا فاعلا يف لماملا رهفاشلا نا نللا

 يس فاذملا لمه امنا لاق نم عم تلق اذاو هلل.اعب لصتي امنا ريمضلاو همالغو كمالغو
 كلذ نا تبجا هيف لمعلا ىلع هب يوقف را فرح ىنعم نمضت دق هنال هيلا فاضملا

 نا يا غلا لوالا نم يناثلا لزني و انلوقو ٠ هيلا فاضملا يف الماع فاضملا نوك جرخي ال
 موقي ام وا نيونتلا نم فاضملا هب متي ناك امل افاخ راص دق هنال هيلا فاضملاب "مي فاضملا

 فال راح ىلا مسا ةفاضا ديرا اذا اذلو امهب قملا امو عم او ىنذملا نون وهو هماقم

 ىنألا نوننمو مثارد وحن يف ردقملاو ,مالغ وحن يف هب ظوفاملايا رهاظلا نيونتلانم

 وهويت آلا لاوسلا انيثب اذه لو ركشم وهو ممالل نامامت عمتجي الل عمجللاو
 ةفاضالا ىنبت 5

 ناك اذا هب ظوفلم نيونت نم فاضملا يف ام فذحت ناب نوكي كلذ ج
 ناك اذا نون 7 مارد وحن فرصنم ريغ ناك اذا رذدقم وأ مالغ وحن افرصتم'

 وحن ةردقموأ نوئمومو نامالغ وخن اهم ظوفملل امايثو هدح ىلع اءمجوا ىنثم
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 اادحاو املا سدقلا_ حورلاو نبالاو بالل ”دحلا«دبعاف هللاو ناطيشلا دبعتال »
 'هللا ٠ائيماو ملاص دبع كلاي ٠ ”تبرش كام ٠ ةتمهف حرشلا ٠ هتبرض ا ديز ٠ نيما

 0 [(فلع ءرردألا الافق ٠ لكلا معنو يح

 كل وو انكو انه ةدورارلا فنا كنلار قاب كسا 5

 تيكب ٠ نيتمامح تدطصا ١ ”نالغ يدنع ناك ٠ ةدسا يلع بثو ٠ نيلجر تيار
 ناتاه ٠ ناباتك ناذه ”٠ نفس توريب ب تلصوا ١ ماسر كيلا ندير ١ نيشا لع

 رعش تمظن ٠ ًقلاسر تبتك٠ ناترهوج
 كلذل ةملاصلا ريغ لع هبنو اهب ةياكل ةحلاصلا تاركتلا هذه نب كحا 4
 دنا رس اسرق تح سماو ازاخ تكرر 0 ٠ ءالع ةنيدملا يف

 000 د تيار ٠ الاطنا ترطاب ىلا لسرا و امحب نمانل دب ال ٠ ودع نم توجن
 + نادر ءاش كنأت ٠ ناذيملت ناذه٠ افويس ايديا زبه نحخ» ”ةاعف هذه *نيئي راج

تلا ليتل علا نحر كحا
 اا ىلا اني واو ور

 تمركأ ٠ ناضمر يفقنا ٠ ورمع لع تيكب ٠ اركب تبرض ٠ ورمجو ديز ءاج
 " كلااليع تركذت ٠ نافسسربلا ءاج د نيسرطلا تسرك ٠١ تاكل تاركا .تادنملا
 ع سقلا ءيرما رعش كا ”هيلي زلا تيدا - :ةلاعقب تررم - ”داعس لاب

 توريب تلخد ٠ ريمالا نب دي ز تيقال ٠ دلاخ نب

 0 مث ماهفتسالا ريغب تادرؤملا ذه كلحأ

 رماد لراز ره ام رع يقام الل كمل ١ كانلانا ١» _ناتورير قاده
 نات دارج ناناه ٠ امول شام ٠ ول يثام ٠ ال ينام ٠ 'لم ينام ٠ "برضإ

 ةضصقلانه كا
 تول ملا لولسألا ةرايز نم نسا ار ررتكف دكلملاو سوفلا كلملا اف انن

 رابظانأك ٠٠ "ورح رم قشنا ٠ رزولره ةرخابلاب يللا قروزلا» دططا ةنولش يدان ف

 ٠ هذاقنا نم مهتراهم ةراحبلا نكت ٠٠ ا فاته ةدشدجلا عومجلا تفتع ىو
 ١ ١ را كلما ثذحلا :٠ .تاونقاو هل ارللف :٠ ا تراك كلا

 تافرشلا نمةرثانتملا رهزلا تاقابو ءاعدلا تاوصا نيب ٠ 51 رقفلا ّط تاقدصلا قرفت
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 (يشرت ننلا لخر هلأسو رخآلا لوقو نايثرغب ابل لاف ناش كاش 3

 وهو ةياكملا فرح اهروهظ نم عنم ةردققم ءايب ناترورجم نايشرقو ناترمتف (ًيشرقب سبل
 نيونتلاو ةحئفلا يهو ةياكمملا ةكرح اهروبظ نم منم ةردقم ةرسكب رورج اًيشرقوفاالا
 يف عقب مل ام يف نوكي كلذو ْداشِب سلف ىنعلل ال ظفلل محلا ناك ناب ظفللا دصق نآو
 روع اذه لكفا ءاعتنؤلد هظفلل وه يح هيلا بسني امم هريغ وا فرح نم ريغلا مالك

 فرح. ”نمر نم يف بارعالا ىلع لوقتف هظفلب ىكحي ناو لماوعلا بح ىلع برعي نا

 ”ماقماق يف اذكو اهربخ رج فرحو هرخآ يف ةرهاظةمضب عوفرم ادهبمهنا لع نم عفرب رج
 لوقثوكلذك ر ما لعف 8 يفو هربخ ضام لعفو عوفرم ادتبم هنا ىلع عفرلاب ضام لعف
 سماو رما لعف قو ضام ”لعف ماقو نونلا نوكسب رجف رح 'نمر كلذ يف ةباكدلا ىلع
 ادنما لهو نسبأز و ماقو ل نع 1 ملهو ماهفتسا فرح لهو نامز مسا

 اهنوكسب و سماوماق يف ةياكالا ةكرحب لحما لاغتشا اهروبظ نم منم ةردققم ةمضب عوفرم

 فرصلا نم هئعنم ةملكلاب هتلوا نا تاودالا هذه نم هب رعت ام نا م لهو و نم يف

 دنبك عنملاو فرصلا ناهجو هيف برعا اذا ماق وحنف هلفرصظفللاب هتلوا ناو هقحتسا اذا

 لرؤانابرض وحنو بني ركيعابر هنال عنمةملكب ل "نانا جرحد وحتو ةملكب لوا نا
 ّ عوضوم وهأ٠ نا 7” قرص ظفلي كلذ نم لك لوا ناو ا عنم ةملكب

 نيا فرح تك ثا يفانلا فرحلا فيعضت بجو برعا ناف تاودالا هذه نم نيفرح

 فيعضتو عفرلاب رجف رح يف لوقثو واولا فيعضتو عفرلاب عادم ال عانتما فرح دول لوقتف
 نيئكاسلا ءاقتلا نماصلخت ةزمه ةيناغاا فلالا تلق اهلا نيللا يناثلا فرحا ناك ناف «ءايلا
 فيعضت الف ىكح* ناو ٠ئفلالا دعب ةزههب فن فرح ام تلق اهتفغض اذا ةيفانلا ام لثم

 قباسلا همالك يف عقو ام يكحي دق ملكتملا نا + اهاح لع امو يفو واب ينأت لب بلق الو

 ٠ دسا ايلعو الع تيار مهفعب لوقك

 د لفم و يهيسسسا

 نينوأع

 اهتياكح درطب ت”"يح ةين الا لما كحإ 553

 نا
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 0 فو ادياز نك | دي ز تيار يو "دب ز نم دي ز ءاج يف نولوقبف نم ءودتب ربخ
 هياعمزأ هب تنرافا ذا هنال فطعلا واوب ةنركقم ريغ ا:اقو عيمجلا ف عفرلاب ديز نم دل َز

 تنراقا اذا اذلو ادي ز تيار وحن [ربخ بطاخلا مالك ناك اذا ربما لع هاشنالا فطع
 لاوؤ اقافتا عفرلا نيعن انفو انركذ ام ىلع ًقافتا اهدعب مسالا عفر نيعت فطعلا واب

 ملا د نم وه انا لاووسلا ناب نذ وي نطاخلا 0 ل تطفلا ا نال

 امنا فطعلا اذه نا ملعاو ٠ هب رعشي فطعلاو دارملا نايب ةياكّملا نم دوصقملا نا يا

 00 تلا الث نحو (ديز تار زد اذاف يناثلا يف ال لوالا يف ةياكملا لطبي
 0000 لس 7 ةيانلا ننال مفطملا فرح لوخ دفا رمت بصب | رمغ نمو ادي ف
 دقن ينلا يهو طورشلا يفوتسملا ملعلا الق امناو ٠ عفرلا نيعت نم ىنغتسم اذه لثف هيلعو

 نار اء ىلا فاضم نباب تعنلا الا عباوتلا دحاب عوبتم ريغو ”ةلقاع دلك سال

 ١ د ادد ز تبآو يف لوفدف ى 0 الاو ورق ب دير وم ورح نإ دب تلا
 000 ارد اذا نكت الجرو اديان نع احر دياز تبار فوارمتو [ن

 ىلع ينبم فطعلا زاوج نا اذه نم رهظيفةياكح الف ارمتو الجر تياروا اديز ورمج
 |. ٠١ ىدحي آل لذاع ايخ لهلار نلك اذا ةنال ةياكملل د اض الع هنوك يف هيلع نراللا
 الا تيك اذا اذكو كلذكت لدللاو نإبلا يفطعو دكانلاك رك ام ريمي اعوتسم ناك
 لقاعلا ؟ديز تيار يف لاقي الف ضيا ىكحي الف لع ىلا فام ريغ وهو هب تعن وا نبا

 0 علا بجي لب ريمالا نبا ادي ز نم ريمالا نبا ١ ديز تياريف الو لقاعلا | ديز نم

 نم لعل حيال اذكو لع للا تومتم يناتلاو' يل رد توب والا نأل
 نال رجلابقد 0 ٍقدزرفلا رعش تعم يفلاقي الف ًاثيعتمناكن ابك رشم ريغناك اذا

 ولف ملعلا اذه 0 < الف يا اماو ٠ ”ثبع هنع لاوسلافهيف كارتشا ال نيعتم مسالا اذه

 5 اهنال هريغزوجي الو روصلا عيمج يف ادعبالا لع اهدعب مسالا" عفر نيعت اهب تيتا
 ٠ ظفللا يف رفانثلا ىلا كلذ ىتدا ارورجي وااب وصنم مسالا الظل كج ولف اكنلا 5 ةعوفره

 دقو نمو ياب ماهفتسالا يفنوكي عون نيعون لعدرفملا ةباكلح نا مدقُن « هيبنت »

 هيف دصق اذا عونلا اذهو هظفلب ريغلا مالك كحيف ماهفتسالا ريغب تروكب عونو مدقل

 لوقو ناترمت نه انعد ناترق ناتاه هل. ليق دقو برعلا ضعب هلوقك ذاش وهف ينعملا
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 تامالع اهقحلت الو ينم رجلا يفو انميصنلا يفو ونءاسن واناتأرماوا ةأرعاوا لاجر وا
 هنع لوثسملا لاح ةياكمل عورفلا

 ابك ل اوحالا يف اهظفل ىلع اهأ راقب بجو لصولا يف نب تيكح اذا ١ 2« هيت »

 ل وسما نآك هبا ىفاي نم لوقتف عورفلا تامالع ابقحات الو عبشل الو اهنون كل يا

 كل نيبت دق 2 هيلع ساقيال ٌذاشف « متنا نونم تلقف يران اونا » هلوق امأو ل ةايح اهب

 ةياكحب صتخت نم نا ١ يهو روءا ةسمخ يف ةياكحلا بابيف "ابا فلاخت نم نا مدقن ام

 بس ةماع ٌئءاو فقولا يف صتتخت نم نا * هريغو لقاعلا يف ةماع ةياو ةركدلا نم لقاعلا
 نم نأ ”4 نا الخ يندو انمو وتم لاقيف عابشالا اهنف.بجي نم نا ا لضولاو فقل
 فينأتلا ءات لبق ام نا م ةركتلاب صتخت ياويق أيس اك ]سلا اهدعب ىكحيوةركلا اهب يكحي
 ناكسالا زوجي و بلاغلا وهو حتفلا زوجين ٠ يفوناتنياو 3[ لوقتف حتفلا بجاو يا يف

 طورشلا يفوتسملا لعلا نع للاةوسلا ىلا لصوتب اذامث س

 نروكسب اهظفل ىلع هعم نوكت نا اهكحو ريغ الن مههنع لأسي اما .ج
 وا, نيم اموحت وا ئثم وا اد رغم ناك ءاوس تضطنملا داوي ةئرا 0

 ناسرطللا وا" سرطب ءاج لات نان لوم هنارما نس هظفلاهدس 00
 كعب ا

 خلا نراسرطبلا نمو ”سرطب نم ”تاددحلا وا نادنملا وا دنه تءاجو ٠ نوسرطبلا وا
 ديزب ترره لاق ناو للا نيديزلا نم داب نيدي لاو دياز تيارا

 يذلا مسالاو ادثبم روصلا مين" ىف نم + نوكتف ٠ ٠ّلا نيديزلاوا ردي زنم نيديزلاوا ٠

 ةكرحب لحلا لافشا اهروهظ نم عنم ردقم فرحب وا ةردقم ةمضب اعوفرم هل اربخ اهدعب

 لاح لكّيف اهدعب مسالا عفر نيم فطعلا واو نم يلع خد اذ ذا: هياكل تاس
 عيمجلا يف عفرلاب فيي د نمو لاستف كي, هتسروجو الي ناس ءاج ليق اذاف

 وه امنا طورشلا يفوتس ا علا ةياكح يف نم مح نم ءانركذ اهنا ( حاضيا)'

 برعلا نم نيب زاجمتلا ريغ اماو ٠ روهمجلا ددع هيلع لوعملا وهو زاحنلا لها ةغل بسحب

 وأ نم هريخ ءادتبم هنا ىلع اءوفرم اهدعب هب نوحي لب نمي روكذملا لبلا طظفل نوكحي الف



 اا

 ٠ ب55 تيار لاق نمل انم لاقي الف لقاعللهعم ةركتلا

  نكأسلا نم يت أتنال اهنال ةياكحلل ايالهتسا نم نون كي رحخ بجو امنا « حاضيا »
 لعالا فقويال ذا كرمتم لع فقولل امفد اهسناجي فرح اهئم دلوتف ةكرملا تعيشا امناو

 نقط افاد ١ ابلبق ام كب رحخ ءزاف ةياكحلل الوا تبلتجا فورملا نا ليقو نك انلا
 نم دعب تركذ نم اهنع مهفتسا اذا ةفرعملا نال ةركت نع لاوس اهنال خورفلا تامالع
 )00 1 دتبالا لكم ةراكلا يف سبل فراعملا نع مايفتسالا نآل ةكح ريغوا ةكحاما
 نا داما ىذه ( عفت تاركنلا ىف 6 اهنعي لوم ملا فادح قيفتلا نلطي لف” تاركدلا
 تامالع قول لاح يف نمتسدلف هنلعو تافالعلا كلت نم اهنعلوئسملا ةركدلل ا ةياكح

 يف ةينبم ف لب ضيا ةب رعع تسلو طقف كلذ ةروص 0 يق لب مح وا ىنثم اهب عورفلا

 اللا كرطلا ةسادم دك رض الخلا لافعشا روهظ نم عنم اهر الع ردع ركس ١ عيمجلا

 00 دكا نردحم يح ادعم وا فود ادتملا ريخ اما عفر لحم يف ةياكملا هتبلج

 ةكرطلا اوعبشي مل امناو ٠ هنعلوئسملا ةلاح بسحلع !ًرج رج لهو اهتركذ يتلا نمو هتركذ يذلا
 نوكك ال ثيل ءاه نال نم يف اواءف اك بارعالا ىلع ةلالد دملا فرح دلوتيل 'هتنم يف
 ثيينأتلا عرف هنال بارعالا ةياكح اوكرتو ثينأتلا ةباكحب اوفتكاف ةك اس الا فقولا يف
 بارعالا نوك ىنعم ءلعلو ٠ ىلوا لصالاةاعارم تناك عرفلاو لصالا ةاءارم تضراعت اذاو
 فينأتلا لع ةلالدلا ىلا جايتحالا تسدد هيلع ةلالدلا ىلا جايتحالا نأ ثينأتلا عرف
 قل امال ١ لعل ناو كار ةنم , بارعالاو تازادلا ةفخ+ قنينأتلا 2رال
 "يرد اذلك تيل ةةياكل لبااملةقح الل اةملكلا| يرن أدل تسل ءاقلاتا لع اهيبنت ىنثملايفنوللا
 نال نام':َم وحن ىنثملا يف اهناكسابلاغلاو "هدم وحن درفملايف نودلاتف بلاغلا ناك امناو
  كلذك سيلو نائكاس ىقعلي الثل اهلبق امك رخ فقولل ةكاس يو ةفرطغم "تم يف ءانلا
 ةباكحيف اهرخاوا يف نودلا نكست اذهلو فقولايف الا اهب يال نم ناانلقو ٠ ىنثملا يف
 عيبجو .ملاسلا ثنءوملا عمو ثنمل درفملا ةياكح .يف ءاعلاو هدح ىلع يذلا عمجلاو ىنثملا

 53 لعاماو ٠ ىحصفلا ةغللا ىلع وه امئا ةلقاعلا ةركتلا ةياكح يف نم ماكحا نم مدقت ام
 نالجر وا لجر ماق لاق نمل لاقيف طقف هنع لوئسملا بارعا نمي ىكحي نا يعف ىرخالا
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 ةمالع نوبا يف واولاف ملاسلا ركذملا عجللا يف اذكو اهيف كلذ ةمالع ءايلاف ترج وا تبضن
 ”ةياوءابعفر ةمالع ةمضلا' ةياف.ثنكوملا يف اذكو اهرجو اهبضن ةمالع نييآ قءالا ١٠

 ”تأيا عملا يفو ءايلاب نيعباو فلالاب نانبا ىنثملايفو جلاب ةبا اذكو اهبصن ةمالع ةحتفلا
 نونلا ناتو رك كمل تاكرملا ردقن فقولا يو دكا كو بصنيو ةمضلاب عفريف

 دارملاو ةياكح فورحو تاكرح اهب ةلصتملا فورملاو اهتاكرح نا ليقو ٠ عمجلاو ىنملا يف
 اهرخآ لع تروظ ىتلا تاكرحلا تسياف اهتررج وا اهتبصن وا ايا تعفر اذا كنأ كاذب

 اهروهظ نم عنم اهرخخآ لع ةردقم لماعلا اهيضتقي يتلا اهبارعا ةكرح لب اهبارعا ةمالع
 نايا ناف ىنثملا هي اذكهو ةياكللا تاكرح يف يتلا ةروكذملا تاكرملاب لحما لاغتشا
 لجال ا رم لب بارعا افرح الةياكح افرح ءةايلاو فلالاف ءايلاب نيياو فلالاب

 ناك اذا الا ميحصت عم ياب ىكحي الو ٠ عملا يف نيباو نويا اذكهو ةباكملا يفرح

 نيبا واتايا وانوي !قكوقتف تانب وانيدب تي ارو تادب وا نودب ءاجوهل هنع لوئسملايفا دوجوم
 نال حلمت اهناف لاجرلاكحيحصلا عجل عراسي عجلان كيا

 الاجر تيارلاق نأ لوقتف ىاب اهنع لاس نا حصيف نوم سم لاجر لاقيف ملاسلا عملا, ف صوت

 ريم تيار وا ريمح يددعكلوق نالخبءاسن تيار لاق نمل تايا لوقتف اسن أبلغمو نيبأ
 . ىحصفلا ةغللا 2 هذهو نييا وأ نويا هدعب لاقي الف كالذل حلصي ال هتاف

 ةركتلا هذه معمم م ؟ح وهام سس

 درغملا ةياكح يف اهنون كيرحت بجيو طقف فقولا يف اهب ىكحي نا ج
 لاش لجر ءاج ليق اذاف اهسناجي فرح امم داوتي ىح ةعيشم 2 ركذملا

 وهو كذملا 5 رغملا ريغ ف أماو ١ ينم لاقي لجربتررمو م لاقي الجرتيارو وانه

 تءاجلبق اذاف عورفلا تامالع نم هلا اب ىكحبف عومجملاو ىتثملاو ثنؤوما
 نودمو_ نامدمو ناءمو ةكأس ءأهم 70 لاقي تائب ونوئب وناتارماو نالجرو ةارما

 0 نكس دقو نام: ملاقيف ىنثملا مم نكست نادم نون يفسلاغلا نا ىلع تاو

 نوكت نا بجيو ٠ اهيلع فقولا عماهظفل ىلع ءاتلاتابئاب :ت'ملاقيف أضيا درفملا '
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 ينو د: نيم الا ىكجيال هنا نم يسال الام هنركرملا يف طش ( حاضيا )

 كني وع ةانغتسا عباوتلا دحاي عوبتم ريغ هنوك ًاضيا هيف طرتشا امناو ٠ لقاعلل الا نوكتال

 هيف ؛نيبل هنال قسنلا فطع عباتب عبتي نا زاج اهئاو ٠ هنيبت اهمال عباتلاب هتلاطاب ةباكملا

 ءينثك توعنملا عم هن ال علا 3 ديا كفل واكل نيبي الف عوبتملا ناب
 ناك يا اًبقيثم ناك اذا هنال اًنقيتمهيفكارتشالامدع نوكيال نا هيف طرتشا امناو ٠ دحاو

 كلذ لكل نا لي زع نابسو ةياكملا نع ىنغتسا كركشم ريغ صدع

 نويمل يابا ةاكتلا نزلا نعول وحلا بىلا تعوم اذا "نع

 هبضاخ 5 كعم 0 4 معو ياب كلل لصوت

 هوم يا مح وه 0

 000 ارجو ايمنو اثر تا علا نم ةركلا مدمل ام اي يحن نا 2

 ا ان هب رعملا < ا الا ىرحم ةب راج ا اعمحو ةدثنو ادار ذأ

 لادباو نطلب أ ؛١فيقولا فو لحجر ءاح لاق نْ عفرلاب ىفاي يا لصوألا 2 لوقتف

 _نيباو عفر نايا يفثملا يفو لجرب تررم لاق نم 1 ريعاو دلع تلا لاقل افلا نب وعلا

 ابصن 00 ا نبال يفو ارجو ابصأ ا اعفر نوي عمملا يثوا وجو ًابصن

 | رجو اًبصنرتاياو مفر ”تايا عم ايفو ١ رجو ًابصن :نيثباو اعفر _ نائبا ينثملا يفو ا ًارج ةياو

 اهب لكوسملا ةركتلا تناكاذاف ”ةب رعم يا نا ينعن خلا ةركدلا هذه ام انلق ( حاضيا )

0 

 ' رده اش نال أهدعب هريدقت بجي فوذح اهربخو ادتبم اهنا لع يأ عفرتق ةعوفرم اهنع

 ةركشلا تناك اذا ام أضيا اهدعب هري دقن يغبني فوذحم لعفب هب لوعفم اهنا لع بصنتو 0

 ةي راجانلوق ىنعم اذهو ةلثمالا يفتيار 15 ةرورح تناك اذا فوذحم فرحب رت وةبوصنم
 ةيزغلا يف اهب ةلصتملا فوزملاو اهرخلا تاكرجح يف فلا نكل ٠٠ ةيزرعملا ءاهسالا :يرح
 ةعوفرم يهف دارفالا ةلاح تي تمفر اذاف بارعا فورحو تاكرد اهنا ليقف عجلاو

 !ءاواناجلا فن ةرحاظلا ةحيفلات ةيوصنم ىف تيصت اذاو اهرخا ف ةرهاظلا 6

 اذاو نايا وحن اهعفر ةمالعفلالاف يننملا يف تعفر اذاوكلذكةرسكلبةرورج يهف تءرج
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 ةياكحلا لع عطقلا اهيف زو. و هظفل ةلوهسل لامعتسالا يف رثكالا وهو جردلا يف ابعوقو

 ةزمث عطقب « اوعئرإ اولاق مث ابيك اولثق » هلوق هيلعو لئاقلا ظفا يف ةعوطنقم اهدوروأ

 باعك ف اندحو » هلوقك ماعم الاول ريغ ميرقلا لجملا ةياكح نا ع اوعترا

 يا ااهلضا لع تيكح للا ليما قا ةلمح ناف « ”راعملا ضكرلاب ليلا ثؤحإ . يق ينب
 نا بصن لحم ثيس يثو هربخ راعملاو هب قلتم ضكقلا و ادعم كلا ل قحا مفرب

 نا قو ' اين م نمل ةلخلاكلذكو ٠ هائعم وألوقلا ريغ دعب اهعوقول ةيعامم اهتباكحو

 ءايلا يكب نيللا سيربخب ففيطل) ف و ضبا رئاسلالكملاو 1س طراتو اع
 ن ازوجي هنا ضيا لعاو ٠ لضالا يف ةارم ال ليق نالاخ تيا

 اهيف اطولغم يا ةنوحل“ لما تناكن اف ٠ دي زب كرم هنانالف لاق دب زب تررم ةياكح يفو

 ل اذاف يكاحلا نم نحللا نا مثوثي الكل طلغلا يلع هيبدتلا عم ةحيحص كت نا بجو

 تلمح ملكا“ دب زءاج تراللف لاق: تلق همالككةب كح تدرأو رجلاب ردي ز هاج صخت

 باوصلا ىلع دي ز عفرت يا٠ ادبز

 درفملا ةراكح اون © 0س
 تسد ءاناديدشش ) اياب نركيد 000 يف عون 1 ٍح

0 

 انه درفملاب دارملا امس
 روك ذم نوكي نا طرشب هريغ وا لقاعل ناك ءاوس ةركتلا مساوه ج

 نباب تنمتلا ادعت عباوتلا دحاب 00 ريغو لقاعل ا طرشب مهلا ميشو

 يا انقيتم هنقكازتمالا مدع 0 ناو قسنلا فطعو 0 ىلا فاضم

 اكرتشم نوكي نا
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 ةناكحلا ىف

 ا ةلاكل لارا نس

 نمل ادي زنملوقك رييغت ريغ نم هتئيه لع ريغلا مالكه روت نا فج
 الجر تيأر لاق نمل ايا كلوشك هتفص دروت نا وأ | كي ا لاق

 ةياكملا اعون < 0س

 درفم ةياكحو هل ةياكح ناعون 3

 ا اا 7

 ريغلا مالك يف دراولا اهظفن بسح ىلع اهداريا ج

 ةلمجلا ةياكح درطت نيا س
 نوعجتنا سانلا تععس)هلوقك عامسلا دعب و هلل 'دمللا اولاق وحن لوقلا دعب َج

 بي رق ”حتفو هلل ند يه تارك وع ةءارزلا دعبو ( الالب يحننا حديصل تلفف : اًثيغ

 ل مالم تيتكو حن ةباتكلا ذك

 ممالك يف اناس لوقلا نب تيك هن ”دنجلا ةلرج ناف 0
 يعن لح ٍقئانكأ' هنغزبع هدب رورخلاو راجلاو ادقبم هنا لع صوف رف ”دجلا ءاقبب يا

 نوعحتتني ةلمحو ادعبم هنا ىلَع اءوفرم ”سانلا ءاقبب ميغ نوعجتل ”سانلا هلوق اذكو اولاقب
 فكرواوقي موق مع رعاشلا ناف تعم بصن ليف اهنكل نوعين لوعفم ًاشيغو هربخ
 حودملا مسا لالب و هتقان مسا ”حةديبصو عمم !؟ كلذ ىف نوبلطي يا أَ قي نوصي ”ىساثلا
 لماع ءاضتقا بسحب مفرلا لَ ةلمجلا ءازجا ءاقبب بب رق حتفو هللا نم صن هلوق كلذكو
 لارج كلف لع سو 4 را اد ناكمو كاع ع ناكل

 رابثعاب كلذو سانلاو هل 1 هن قف تيار اك لصرلا لوقلا دع عقاو وهام ةزرمث
, 



 م

 ”فافعلا ٠ ىذقلاو كيتاقم ءيخا ايةليضفلا ٠ بالطلا اهيا اهيف ناعمالاو ةعلاطملا 9 ٠
 -قدصلا ٠ :كردالوا بيدأت يف يناوعلاو كايا ةارماب ٠ اركان نا
 .يرالاءوس رذحا ٠ بدالامزلا ٠ يناوتلا مايا :رحبلا رفسو كايا ٠ ”رفسلا 0
 ةلاطبلاو كايا ٠ لاطبالا اهيا حافكلا "حافكلا ٠ دلو اي بدالا ءوس ٠ دلو اي 0
 ءادتقالاو حاصلا اديز ٠"صالخالاو .ةبحلا ٠ ةعالخلا ”-يشك نم كايا ٠ ةدسفم اهناف
 , هب حواوبلاو كرس ٠ لخبلا ٠ مركلا ٠ ىنفلا اهيا ةليضفلاو علا ٠ هب

 نيلاله نيب بصانلا لماعلا راوضا ةيف بجيام عضو نيرمتلا اذه مجار 51
 رامغالا زئاجلا لءاعلاب حرصو

 0 نفطعاو بوصنملا لصفنملا ريمضلاو عوفرملا رتتسملا ريمضلا دكأ 5
 ("ترودسملاو كايا“ ردعلاو مايا ٠ ”ةنايظاو كايا.١ !ديزا رشات نال

 ١ 0 ابا ٠ ىعفالاو كايا ٠ ءارملا كايا كايا ٠ يدبع اضقنت نا ام ايا ٠ ةءالخلاو
 + هدسالاوا كجشن تنإكايا :ةريشلاو ”دب زو تنا كايا :لمللا هزه برعا 00

 ”بذكلاو كتسفن كابا ٠ ”مدلاو اديزو تنا كايا
 لاملا هب ترض يذلا لمسلا ءافو ري بنتا ؟0
 هبللط يف هموق هلذخ امل ةروهشملا ةقاعملا يحاص سيقلا ادرما نأ ٠ ١ربخلا ري رحنو

 عزو ةئام هدنع ناكو ٠٠ 5 هب !دجنتم مورلا رصيق ىلا باهذلا ىلع مزغ٠٠ ٠ هيبار م

 سيقلاءورما تام؛نإ ديعب.. ٠.١ نآك اماه رما نم ناكو رفاس مح ٠ ٠ لاومسلا ددع ابعوواف
 . ٠ .ددعهل امو سيلا يرعا عردابهبلاطو ل ءومسلا ىلايفاسعلا ر ُّث يلا قب ثيراخلا 3
 لاومسلل لاقف“ ٠ لءومسلا نبا رسا دقثرالا ناك. ٠ كلذ ملست نملومسلا عنتم

 ٠ ٠ تئشام لمفاف يتمذ رفخا:ت تيل لاوعسلا لاق: . ٠ كيباتلغق اماو دال 3
 هب. برعضف ٠... ناد لع ءيملا ردغي ا ٠ ٠ هيلا رظني هوباو لوعسلا نبا ثراحلا مذا
 ةمي كلا سفنلاةفص وه ٠ , ريطخ هنأش ءافولا ٠٠١ لءومسلا نم يفوا اولاقف ءافولا يف لثملا
 ..ةزيبكلا: سفنلا ةدع ةليضق ٠ ءىةيللا

 انت



 كا
0 

 ماتم وود ا اذرفم هي قوز نا" هيلا [ناتحالا وا كاخ اوسخ او أعمل

 ' كاحا ردات اكلو
 ءازغالا يف لماعلا ؟حوهام نس

 انلثم امراوشاو فطعلا كي هفذح بجي ياريذمتلا نك 5

 كاخامزلا وا كاخا لرقثف كالذ ريغيف 0 زوجنو

 هب ىرخملا يف عفرلا زوجي لد س

 نفورابع ادعي ريش نركليف "تفوظنم وان ركم وعن ام اق كلذ مت 3

 هلوق هنمو فوذحم رك اذهماوا

 »ع ”حافتسلا منمو ريم 1 انساو ل انرقنا 0

 «”حالسلا_حالسلاةدجنلا وخال أق اذا ءافولاب نوريدحل »

 حالسلا اندنع وا حالسلا هذه" يا

 اهريثبو كباب نوكي ريدحتلا نا يف ناقرتفيفناقفتي وءارغالاو ريذحتلا قرتفي (هيبنت)

 ]ع لعفلاو نأ نوكنو نمي ةنم ر ذحما هيف رحب ريذختلاو ةحبلا كاياب نوكيآال ءانرغألاو

 ( طيلست ءارغالاو داعبا ىندملا ثيح نم ريذحتلا ث كلذ هيف زوجيال ءارغالاو نم رامضا

 نابصتي و دارفالاو فطعلاو راركتلا يف ناعتب و طقف يطاذصلل نانوكي امها يف ناقفتيو

 زوجيو كلذ ريغ يف زئاجو فطعلاو راركتلا يف اًبجاو امهيف هفذح ن وكي و فوذحم لماعب
 ظ فطعلاو راركتلا روص يف مفرلا امهيف

 600 عه

 ني

 ىناثلا تحت اطخو لوالا قوف طخ عضتناب ءارغالا هيف عقو امم ريذحتلا هيف عقو ام زيم ١"
 زام اي ٠ ءافولاو دهعلا ٠ حولا ىحولا ٠ ذيمالتلا اهيا لعل معلا ٠ بذكلا كايا كايا

 رشلا ٠ طئاخلا نم وندن نا كايا . لكلاو ؟ايا . دلو اي ةيملا ٠ فيسلاو كسأر
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 هدي الوعفم هنوك انه يو هل هاماع ىلا فوطعملا اهب بسلا يتلا يل يف الا هيلع

 ىنملا ناف ريفا كايا تاق اذاف دعابم هل ان كلك نرسل دعابم' وه يا هب

 ,ةيل وعفملا ةهج يا ةهملا هذه نع ناقفتم 0 دسالا دءايو دعاب كايا

 2 كايا ريغب ريذحتلل ةروص © .س
 نا" نسالا دسالا لوقف ردكم هنم ر دحلان توب نإ ١ جا

<2 

 يا اداردم هيب ىف ويا نإ. ادنمالاو كفن ىل 00 انوطعم هب يي

 لعفلا رامخا بحي ةيناثلاو ىلوالا نيتروصلا ينف٠ دسالالوقتف فطع وا ري كت نوذ
 هرابظاو لعفلا رامضا زوجي هثاف ةثلاثلا ةروصلا يف اماو ٠ كاياب ريذَحَتللا روص يف 5 بصاللا

 رابظالا َلَع دسالا رذحا لوقثو رامغالا ىلع دسالا لوقتف

 اواعج مهنال كايا ريغ يف فوطعملاو رركملا يف لماملا رايضا بجو ايا |( 0
 نا ؟ هنع ضوعملا»و ضوعلا نيب عمجي الو لعفلاب ظفللا نم ضوعلاك راركتلاو فلعل
 دز ءارلا نكت نا دل | "١ واولاب الا نوكي ال بابلا اذه يف بطعل
 هنا ىلع نوطعملاو ررككلا كايا ريغب هنم رذحلا يف مفرلا زوجي 4 هعم الوعفم اهدعب امو ع

 وادسالا اذه ىا 0 كسلا انسالا رض اقرالع اد ربخ وا نوذح ربخلاو ادب

 بكل و ت13 كش يا عفرلاب لا ك.'سفنو دسالا كقي رط يق

 ءمارغالاب دارا

 ناسحالاو كاخاف هيلا ناسخالاو كاخا وت بوبحم رما موزاب ىطاذلا رمأ َج

 ٠ هيلا نانا مزلاو كاخا مزلا هريدقت ابوجو ف ل لعفب ءا رغالا ّط نابوصنم هيل

 بطاخلا وهو ئرغللاو ملكتملاوهو قر كمل ىلع ل ا متسافلا ةعبلا كاياب نوكي الز

 بوبا رمالا وهو هب ىرغملاو
 ءارغالل ةروص 1 س

 هنانقاتود نا« كلخا كاا رجب ارركس هي دالي للاكري نا" ١ تالا '



 كذناو

 لمافلا ريمض مفر دق دعرب نوكب يا ةدحاو تاذل ني ريم يف لمفلا لمعي نا هذه ٠
 لاعفا ف الا زوجي ال اهو نطاخلا اهو فاكلا وه يذلا 1 بصنو تاره يذلا ْ

 | الإ قالت رزحا وا كرتحا فوذحلا لباعلا تلمح اذا اماو :ايلع زج ابو تولقلا
 اا ردا نأ ىلإ ارظن نرك الملا روذجلا ءافعتال كايا دعب هريدقت لكن ني الف
 رشلا كايا كايا لاقيف كايا ر كت نا زوجيو ريشا! ال رشلا يقالت وه امنا

 00 يالا وا ءدكأات تدرا اذار ذعلا يف رعقلا انه كس وعام

 ىذلا ب وضنلا لصفاملا ريمضلا بابلا اذه ىف ريعكلاب تدرا اذا َج
ِ 

 اال رشا ارح هيلع قطع وا دك ا اذإ هك اهدحو كايازه

 ف لرد لصفلا كازو هيلع م طءأا وا هذ وم نينو هنيب عوفرملا لصفنلا

 الوفا دكا كلفت بصنبا رشلاو كسفن كنا كايا وا ةرشلاو كبت كايا هدكأت
 اذا نكل « ةمدعو لصفلاب <رشلاو دي زو تنا كانا وا ةرشلاو ادي زو كايا هيلع فطعلا يف
 لا اذه ريغ هلف راتسملا لصتملا عفرلا ريمض ضيا لمشي ام ريمضلاب تدرا

 كاز ةكح كفكف ناك ناف : راثسم لدتم عفر 0 رشلاو كايا كلوق يفوا س

 ناك يذلا عوفرملا هريع“ لقتنا بصانلا لعفلا فذح امل هنا لاقي ج

 زرابلا ريعملا ايهدحا ناريعض انعم ناكدسالاو كايا تلق اذاف كليا ىلا هيف ًارتتسلا

 لعفلا فذح لدفع كايا ىلا لقتنملا عوفرملا نيا لصتملا ريمضلا رخالاو كايا وهو بوصنملا

 اسس ٠١ لصقلا بجو هلع يطنلا وا يملا اذه هك ات تدوا اًذاف
 ف1 دف كايا دك 2 لوقتف هماع فوطعملا وا د وم نيبو هند عوفرملا

 لصفلا مدع حببقي و ٠ فوطعملاو دكوملا عفرب دي زو"تنا كايا هيلع فطعلا يف لوقثو
 '.ايلاوتميا 0 نادم فوطمملاو .ر ذم هو كلارا لع عاملا زاجوقكا نع

 هلع فرط 32 ىف نيكي نا نقرطمملا شو

 فوطعلل فوطعملا كراشي نا بجاولا نم سيل هنال كلذ زاج اما. ج



 ربشلاو كينشوكرشلا شلاش كلارا ذل

 كندع رشلا دعابو رشلا نع كدعاب رشلاو كايا ملوق يف لصالا نا لعا ( حاضبا )

 ةرابعلل اراضتخا هب قاعت امو بضانلا لعفلا اوفذُخل رشلاو كسفن يقال نم كرذحا وا

 عم لقت ال هنال هن ثوضنملا ريض لاصفنا بجو اهيف عسوتلا لمح ال ماقملا نال

 ريذهتلا نا ضيا لعاو ٠ كايا عم روصلا عب ا كايا اوااقو الصتم هئاقب

 هنم ٌدشاَو ذاش وهف بنرالا ؟دحا فذحي ناو يايا هلوق اماو بطاخملا ريغ يف نوكي ال

 دسالا هاياو كايا وحن بطاخلا لع بطاخلا ريغ فطع اذا هنا لع: باوشلا اياو هايا هلوق

 رار لع لع ريذعلا نإ عا م تاعوبتملا يف رفتغي ال ام عباوتلا يف رفتغي هنال زاج

 حتفي ) هنم رذحْلاو بطاخلا وهو ( لاذلا حشتفب ) رآنحماو كتل هو ( افلا رسكيل

 هوركملا رمالا وهو ( لاذلا

 اياب يذلا 20007 1 نس

 رانحلا ةلاح ان ُط اهتاوخلا ىدحا وا كاياب ىف ئي نا 7 عبرا 3

 كايا يبشلاو كابا بييلاعبف ايروصتمرهتم اذحللا اياه ف مث( لاذلا حتفي )

 كا تدوصنم وهو فنطع ريغب هنم دا اهمليو انتو نا 9 3 9

 لاقيف ةرهاظ نك ًارورح هنم راذحلا اهبليو اه ىق وي نا امر شلا كايا لاقبف

 نا كايا لاقيف نم راما يلع نا ع ]عد ادني قو امن رشلا نم كايا

 روصا هذه لك في ىمانلا 'لماعلاو رشلالسفحنا نس كايا كا

 هرابظا زوجي الو انوجو فوذحت
 ظفللا اذهب رثك دق ريذختلا نال رودلا هذه يف لماعلا فذحأ بجو امنا ( حاضيا )

 لماعلا تلعج اذا مت ٠ هنع ضوعملاو ضوعلا نيب عمجي الو لعفلاب ظفللا نم اضوع لعجل

 وأ ذا كئع رشلاو رشلا نع *دعاب كايا لوقتف كايا دعب ردقي نا بجو *دعاب فوذحلا

 ةلاولاو مزايف كايا تنا دعاب يا ك”دعاب لصالا .نوكي نا مزل كايا لع امدقم هتردق ٠
| 

 ب ]

 كاب ر
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 ةماقالا ال. ليطت مانعإالا ارغاعلا 34 ٠ كلذ اعيلع
 1 0 امل رعا 5

 ٠ ”لجرلا اهما اذك لعفا انا ٠ فويضال سانلا ىرقأ برعلا نحن ٠ ”ميظعلا هللا كنار

 0 يد يراصتلاب راعي ع
 نيو ردنا نك ١ ” ل هدسا عم ساكو ردنا ةصق بتكأ 959

 00 لا هياتم لا حتا +: مدس تي نم بره 45 لأم نيرا نجا دنع ذيع

 ٠ ٠ هلجر نم ساكو ردنا اهعلتقا ٠٠١ اهنم جرعي وهف ةكوشهلجر يف دسا اهيف وهو

 هياع كح ٠ نسلكو ردنا ل نحف موي تاذ ٠٠٠ هديص نم هايأو شيعي هتبحصب رعااف

 اب راض !دسا ساكو ردنا ىلع اوقلطا ٠ ٠ سانلا رطاقن ٠٠ ةي راضلا شو>ولا حرطي نا
 ٠ ٠ سلكو ردنا ىلا لصو ايلف (ةلاحلاهذبب انههفص) بثو ٠ . دسالا كلذ جرخ ٠ ٠ ”الئاه
 دفطا زن ةوذك ١ ٠ هئئذ لسرا ٠٠ واف قلغا ٠ هبضغ بهذ. هماعنهو 2: بنار

 ٠ 0 بيج رظنم ٠ ٠ بي رغ دهش“٠ ٠ هيلعإ[سي و ٠ - ساكو ردنا فطالب ذخاوا 10
 كلذ يف ثذاحلا تكاذ راك ٠ ٠ ضماغلا هرم لع فوقولا ىلا قوشلا سانلا نمراثا

 يك وردت نك اورلط ٠ ٠ راجأللا ةفئاكتم هباغ ين تفضع ةعيو و سوس رلا سلا
 هلجر نم ةكوشلا جارختساو دسالا عم هنيدحب مهربخا ٠٠ رسلا اذه نع ءاطغلا فشك
 بلط كلذ دنع ٠٠ خلا هب هعاتجا قفتا فيكحو ٠٠ نيملا كلذ نم هل هتبكصو
 هب جرخ ٠٠١ اضيادسالا بهوو "٠ ٠٠+ هلل نيجتساف».. .٠ نلك ردنا نع وفعلا' تعنتلا

 ةمشلا ل ركشلا "لجل ةفرعت م18 نرعقب ساعلاو ةعاملا فرط

 لصف

 ءارغالاو ريذحتلا يف

 يد

 امتاوخاو كاياب نوكيو ٠ هنم زارتحالا بع ءوركم لع بطاخلا هبت

 نوكلو ٠ يشلاو كانا لومتتف 6 اماياو كاياو مايو اماياو كايا نئهو
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 8 . 8 3 و ُظ

 كلذ بارعا يف لوقتف ٠ ىتفلا اهيا ينوجرا وحن طقف اهغفلا اعبت ابوجو عفري لاب
 لوعفم ءايلاو ةياقولل نونلاو لعاف واولاو نودلا فذح لع ينبم ةعاجل سما لعف ينوجرا

 هيبنعأل اهو ابوجو فوذحلا صخاب ةيلوعفملا لع بصن لح كيس مهلا ىلت ينبم ياو هب

 بصن عضوم يف ةلمجلاو طقف اهظفال اعبات يال معن فلالا لع ةردقم ةمضب عوفرم ىنفلاو

 مدقأ ام لك يف اهتيا اهيا لثمو ٠ هلثم كلذ ىلع سقو لاخلا َلَع

 ا يا ريغ ناكاذ ا هكح وهام س

 لرفع رس هه يا ع نك هع امل وببعتدم نوكي نا ج

 ةض ىنب نحنو ان< ادعا بحن ىراصتلا َىشاعم نحو ٠ .فويضلل سانلا 8

 صخ اهريدقت ابوجو فوذحم لعفب عيمجلا يف بصنلاب بابضلا ف شكي ًايمت اني“ لججلا بادتصا
 ا دقو انلغم اك ملكتملا ر وص دعب ابلاغ انه صوصخلا ا 3 7 ( هبت ) /

 لاقي الف بئاغلا ريم دعب م نأ زو الو٠ ميظعلا 1 كناحبس وحن بطاخلا ريض

 سانلا يدتمت ملاعلا ديزب لاقي الف ىماظلا مالا دعبالو مراكملات تح بلا رس مم

 أبيف صاصقخاال ا دري يلا روصلا عيمج لعل كلذو لالا ىلع ب صنلا صاصعخال اةلمح لنآ ؟

 نيرا

 حلصي ال ام ىلع هنو هبارعا ىلارشاو نيلاله نيب صوصخملا مالا من "1

 ةبب رت يف ىنتعا ةأرملا اهتبا ين ٠١ ىتفلا اهيا اذه لعفا انا٠ كضعب أوبحا لاجرلا امامنا

 لا يرابنال مركلاو دوجلا لها نحي ٠ ميضلا 0-2 يدالوا

 كيبأ ونب٠ ىذالا عفدن !ديز كب كب . مركلا دوز يدتقي داوجلا ماحب مهسفنا الا نوحيال

 انايا نحغ ٠ دحال "لذا ال ةرتنع انا ءردكلا لو زي لضفلا ىلآ مهئيحمب ٠ برحلا يف ءادشا
 انا ٠ لي دل را 1 ذيملتلا نا ٠ اودهتجا زيمالعلا ال١ 5 0

 وال طمللا د لاف ل اجر مب ٠ رخشفن لقلا بحاص ؛ للا 0
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 الل هناو ٠ ريض الد الوصرم الو ةراشا مسا الو ةركت نوكي ال صوصخما مسالا ناو

 امما صوصخلا لع متدقملا نوكي نا هيف طرتشي هناو ٠ هئانثا يف لب مالكلا لوا يف عقب
 ال انهو ٌةراشالا مسا ءادنلا يف مرت أ نراو © دحاو ىت ابن دارملا يا هانعمب

 كطن اذع صوصخ ا درو اذ أ هتاو ٠ لع صوصخلا نوك هيف لقب 2 0 هب فصوت

 8 لأب 0 صوصخملا مسالا نوكي ناو ٠ ًاًفرعم | درفم 5 عم الو ظفل

 00 املا + 1 نادي رسالا ل يف هنع ضوعو *يذ انه

 فالخب هيلا بسن امب هلاثما نيبنم هلوادم صيصخت هركذ نم ضرغلا ناو . يئاشنا ءادنلا

 ءادلا يف نوكي الك لذو ٠ دوصقملانايب واس ضاوتوا ؟رخن ديفي صاصعخالانا ًريخلاو ءادنلا
 صاصتخالا ىلا يعادلا اه

 عضاوتلا وا ريقفلا دمتمي داوجلا ايما <يلع هلوقك رخفلا دصقهيلا يعادلا ِ
 ل عا رمك دودصفملا راسو ا :ر هيلا وقع ىلا ريقف دملا ايبا ا هل

 صوصخحلا ا س

 نا 0 نورقع نيءشم ا و ز كا ١ ةعبرا

 لأ هيف ام ىلا انام 0 0007 ءادعا بحت ىراصنلا نحن وحن لآ اذا نر

 لما باجيص | ةبض ينب نحن وحن هريغ ىلا 6 ضم وأ ثكرون ل ءايننالا رشاعم نحن وحن

 ءاهمالا رثكأ نا لاقي و ٠ ليلق وهو ٠ بابضلا فشكي آيت نب وحن الع نوكي نا

 كلذ وحنو نالف ل او تيبلا لهاو ةفاضم رشعمو نالف ونب بابلا اذه يف الوخد

 اضاوااجا نك انادك ع رهان

 نوكتو مضل ع قت انا ايقاك .حاصتسالا فقس انا انا نإ 3

 .رورعم معماب عبتن ناوصخا هريدقل ابوحو رعضملا لعفلاب بص عضوم ف
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 « 'مقس ودلع يلاحو يمس نمو مش ةبلق نمم ”هابلق ةرحاو»

 4 فدك تطل 0

 « هاديزاي»

 لص
 صاصتخالا يف :

 هد# ه4هنع 0 أ يع 3 صيصخل مهحالطصا يف وه 2

 نحن هلاثم ٠ 0 00 0 نذل لعفل لومعم ةفر ءم رهاظ مسا

 ٠ لذب نم ىخسا ةبرعلا
 ملا رصق ا ل يا ) مهحالطصا يف انلق ( حاضيا )

 : 0 18 ءادنلا ةروض اع ءاحربخ هع را دارفا ضعب ىلع
 داس | مسال ]ابلاغ ملكتملا ريمضب قلعملا 00 5 2 صرصخت مهوقو
 هر د ليج ا لعفب بوصنم ةفرعم رهاظ مسا وهو ريمضلا كلذ نع رخأتملا
 الك 1١ ءاي لا ره مصل هي ولعملا 0 الاف. لزب نم حسا برعلا نحن ل07

 صوصخلا مسالاو نيملكتملا ريعت وهونحن وه حلا 00 ريملاو يسافر
 ْن سريا ةفرةم رهاظ مس ا وهو برعلا وه هيلع رمدق يا 0 اذه هب صصخ يذلا

 نم وهام لك ف لكل برعلا ”ضختا هريدقت ابوجو فوذحم لعفب بوصنم ريمضلا .

 ال هيبنثلا ءاهب ةقحلم بسا عم لأب ىلحا ءادن ةروص لع صاصتخالا يتأيو هرئاظن
 ٠ ءاشنالا ةروص لع درو ربخ وه كلذلو ءادنلا فرم احاصم الو ءادنلا ىنع» ًاثمضتم

 "لك نا وه امهنيب ةبباشملا هذه هجوو ةبباشملا نم امههنيب ال ءادبلا ةروص لع هب "يب امناو

 د0 أ اطياز ار اوصتما ةزلاقال مفلا ىلع ا ةراشالا مسا هعم دجوي امهنم

 "و طفل انس جريل ءاكح ادق 0 ةاامركلا هلاغما نيب نم صقخم دحاوب قلعتم امهنم
 م ةينالو لغفا ال ءادنلا فرخ هعم لمعشس ا صاصتخالا نأ ةيظفللا نف . ةي وثعم
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 ا( امص هلل شمتملا نوكي نازاج رابعالا اذهبو ٠ ىدانلاك نطاخمب سيل

 ٠ ” ةطاس ال ابو" لال كلنا

 ملكتملا ءاي ىلا فاضملا بودنملا 9 نيك

 ءايلا هيف .تبثن يذلا هجولا ىلع ملكتملا ءاي ىلا فاضملا بدن اذا .ج

 )0 كالا هاقتلال امفدةيدنلا فلا اهتقحل اذا ءايلا هم ذحت نا زوج ةكأس

 ايدبعاو يناثلا ىلعو ادبعاو ييدبعاو يف لوالا ىلع لوقتف حتفتو اهواعبا زوو

 0 ءاولوتش لبقلا اذه نم ابلغموح ام ؟5 اهكشل هحوالا ةيق اما
 00 لاو لرالا نم ةريكلا فذحم ”دبعاو وا ادنعاووا ديعاو وا دعاذ

 | حب ”يدبعاو يف لوقو مدقلت ب عبارلا نمةمفلاو:كلاثا نم كلالاو يناثلا

 | ةيدنلا فلا ةرشابمل ةئيهم اهحعتفب ءايلانال ىلالا قاحلاو ءابلا تايئابداي دبعاو ءايلا
 . اهتقحل اذا ءايلا فذحت الف ملكتملا ءاي ىلا فاضملا ىلا فاضالا بدن اذا « هيبتت »

 ٠ هايموق رصاناو هايرهظ عاطقناو لوقتف ىدانم ريغ اهيلا فاضملا نال ةبددلا فلا

 5 نيرا

 7 نيروكذملا نيلامعتسالا يف هرجاو بودنم ةبقالا ءامسالا نم الكل عجا م00

 ٠ ةبدنلل اهنم حلصي الام ىلع هبن م

 دب ز ٠ مل تيب ب باثك ٠ هاسورلا سيئر ٠ ملقلا بر ٠ يدلو ٠ ينالغ ٠ ىنيع
 ٠ هللادبع . ئطصم ٠ ميرم نب يسع ٠ مساقلا وبا ٠ هبر دبع ٠ هيوطفن ٠ ملاظلا
 * مزعز راب رفح نم ٠ امالوم ٠ كديس ٠ كدلو ٠ همالغ ٠ ديز اذه ٠ اهانرق باش
 |0000 الف . كلملا دبغ . يبلق كر ١ يدك راطفنا : دلو“٠ اهيا ءاوه ثنا : ةييصم

 هاجقح .بيطلا وبا . يدهعظفاح . كوبا ٠ دلاخ نب ديز .ميركلا دلاخ ٠ انذقنا يذلا

 ليام برعا "0+



 نال

 كرما :عاضيا هيف لخدي وكلذك ورمع نم دارلاف ءارمع نب ني زاو وت هيلا 0 ١

 نال كلذو هامزمز رثب رفح نماو وحن لوصوملاةلصو ها رش طبأتاووهنو هابرك يدعماو وحن
 ةدحاولا ةملكلاكوا ةدحاو ةمك هممناكف بوددملابلصتا دق تاروكذملا هذهنم الك
 بك رملاو لوصوملاو ةلصلاو .توعنملاو تعنلاو هيلا فاضملاو فاضملا نم الكن ال يا

 اهبسانتنال ةكرح لكفلالا قول ددع رخاوالا ءذهنم فذ كلو ٠ دحاولا .١

 مئاق هنال لدبلا رخآآ قحلتو .اضيا نيودتلا فذخيو اهتبسانل ةحئنفل اي يقاويو
 انالغاو كلذ لاثم يظفللا ديكوتلاو قسنلا فطع رخآو هنم لدبلا ماقم

 فلالا لبق ام هبارعاو بوددملا ءانب ةكرح رتدقلو هارمتو هارمحاو ديزاو هاديز
 هذه قاحلا نم ضرعلا نا ٍلعاو ٠ فلالل ةبسانمل ةكرحب لحما لاغتشال عضوم لكيف
 رخآ فلالا قلت الو ٠ نزيلاو رسحتلا ةدشل راهظا توصلا دم وه بودنملاب فلالا
 اين !درحم بدنيف ظفللا لقث نم رارف هللا لضفو هللادبمك اهو اهلا ناك اذا بودنملا
 اهقح تير ١ لع فلالا دعب بوددملا رخآ قحلت يتلا هامل نا ٍلعاو .ادجعأو لإ

 (”ءارمع ورماي الا ) هلوق يف كر عشلا يف اهمض زوجي هنكل فقولل ةعوضوم اهنال نوكسلا
 اهيسناجي اقرب فلالا باق يحيي هتكرح لع بوددملا يف تفلالال يقام رمتسي ا

 ىلا يدي فلالا ةبسانمل ةحت ةكرحلا كلت بلق ناك ىتم كلذ ج

 لصحمو اهسناجي افرح ذئتيح فلالا بلقثو املاح لعةكرحلا كرتتف سابا |

 همالغاو يف لوقتف ةبطاخلا ةدرفملا وا ىئاغلا درفملا ريع ىلا فاضملا ىف كلذ

 ءايايبلقب ميكمالغاو كمالغاو قواّواو ةيدتلا فلاب 0
 دعيت يلقق اهسناجي افرح فلالا تبلقو هتكارش لَعفلالالبفام كرت بجو يلا ١

 هابمالغاو ليق ولهنال كلذو هيكمالغاو يف<اي ةرسكلا دعب تباقو هوهمالغاويف !واوةعمنلا
 بطاخلا ريمض ىلا فاضملاب يناثلاو ةبئاغلا ريمض ىلا فاضملاب لوالا سبتلال هاكمالغاو وأ
 يللا ةمض رابععاب اواو فلالا تبلقف ه”يمكمالغاو وحن روكذلا ةعامج ىلا فاضملا اذكو
 ىنثملا ىلا فاضملاب سنشلال بلق نود هايكم الغاو ليق ول هنال لصالا يف اهل تناك يتلا

 بودنملا نال تفرع 5 ىدانب نا زجي ملو بطاخلا ريض ىلا فاضملا بدني نازاح امناو



 درارل

 بودحدملا كح وهام س

 وأ ينيعاو وحن هوص ور ةقاضأ افناضم وا ”لب و او و 0 نر نإ 92

 ةمظعب مالعالا ةبدنلا نم ضرعلا نال كلذك بودنملا 2 ناك امنا ( حاضيا )

 نروكي الف هيلعو هل بدانلا رذع موقيل ةئيعم ةفرعم نوكي نا بجو كلذلف باصملا
 درفملا سنإجلا مسا الومهبما لوصوملاو ياوةراشالا مساو ريمضلاكة مهيمةفرعم الو ةركك
 تدانلا ناذع: اب نيلعيب ةلال و. بوذتملا ]ع لديال. كلذ.نم الكشالا

 بودنلل لاما 1 سس

 نا مغلا ّط هئانب يف ىدانملا ىرحم يرجي نا لوالا نالاعتنا هل َج

 فو كا كيع و ص اذا نأك 5 1 هفصن كو دب زاو ون د ناكل

 4ب م“ امرا قحاب نايناثلاو٠ ابوصنم وا امومضم ةرورضلايفهنيوتت زاوح

 رادراب او رش فكنا اها( ابتسلتو ةيدتا فلا لاقي فلاةلك وا فاح
 فلالا هذه عم بوذنملا 9 نك 0

 تيدا هب متيام 3 ١ اقول اع لذ ام حتفي نا ج

 ءكلاو د ما | هد 0 0 امومضم رح الاناك اذافهيلعو 5 امساتل

 املا * اك اذاو 2 احرلا مالغاو لجرلا مالغاو يفو "هادي زاو لب 0 او ف لاقيف

 فد انودملاك اذاو ١ هافطصماو ىنطصماو يفو *هاسوماو يسوماو ف لاوفتن < ةدح

 كلذ ّط سقو هادي ز مداخاو م 3 مداخاو ف لوقثف نينا

 0017 ةقاق مل نجلا رهام ةكاوأ فرح ىو دلك متيم رخ اب دارا حاضيا)
 نم لادلاف ءاديز مالغاو ون يف هيلا فاضملاك هب لصتا ام رخآ وهوامكح وا ديز نم

 امو بودنملا عا ريحت لاف هاع ركلا دي زاو و يف هتعنو بودنملا رخ ا ربثعت انو ديز
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 نيراق

 همال عم هل يتلا ةكرحلاب امهنم ال لكشو هل ثاغتسملا نم هب ثاعئسملا زيم 4
 بارعالا نم * هةح اههعبات طعاو

 ٠ دايدزا يف مودع 1 ٠ يعوق لاغمالابو يوقل اي ٠ ورمعا ركبلايو ديزل ب
 تالفءالو ٠ بيجملا يجلل موقاي الا ٠ نع لين لمآلا ديزاي ٠ عاطملا يشاولل سانللايف

 لوبكلل اي ٠ ىونلا نم يلايو قبا ام قوشايف ٠ انل عاجشلا ديزا اي٠ «بيرالل ضرعت
 ءافعضللاب ٠ءاينغالا نم:ءارقفللاي ٠ ديزل ابجتاي٠ ءايهدلا ةيهادللاي ٠ بجملل نابشللو

 اذهلاب ٠ نيمولظلل ماكحالا اولو نيذللاي ٠ كودع نم كلاي ٠يخال ديز اي٠ ءايوقالا نم
 ءايمعلا ةبيصللاب ٠ ليوط ليل نم كلاي ٠ ريقفلا اذمل يركلا

 يلب ام برعا 6

 «رايدزا يف مهوتع سانال يوق لاثمالابو يوقلاي»
 «ايند مهيدرملا هفسلاحربب ال >رفن نمبابلالا يوذلاجرللاب»

 ٠٠ ورمعل اديزاي٠ ٠ ورمعا ديزاي

 لصف

 ندا
 ةيدنلاب كا 10

 هنم عجوت ا وا هيلع تا عادت شو أ ءادنلا نم عون ةيدنلا

 فذ 0 ينيعاو 0 لاثمو ديزاو هيلع عجفتما لاتف 00 و 00

 ادب بودنملا نع ادنلا فرح

 توصلا دم ةبدنلايف دؤصقملا نال بودنملا نعءادنلا فذح زجي مل امنا ( حاضيا )
 ٠ هب دوصقملا تاوفل هل بسام ريغ فذحلاو عجوتلاو رسحتلا اراهظا هلي وطتو

 ىدادملاب سللا نما دنع ايب بددي دقو
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 ظ « انيد ملل يدرملا هغسلا حريبال ٠ رفن
 هيلعةناعالا بلطي نمم يا هيلع ارصنتسم ناك اذا نب ثاعتسملا رحيامنا ( حاضيا ) .

 هل ثاعتسملا رج اذاو ٠ ماللاب هرج نيعت هل نوعلا بلطي نمم يا هل !رمهنتسم ناك ن اف
 )ارم دا فاصتالا وا صلختلا 'ةذاما نما لعفب اهقلنت نحو. رع هيلع رضتكسملا
 لعف لمع مزاي الئل هب اًناعتسم ال هل اًثاعتسم هيف ءايلا لعجت نا حياه ( يللاي) ملوق اماو

 ريدقتلا ريصيف فوذحلا ءادنلا لع وه امنا ثاعتسملا يف لماعلا نال ردحاو يريعخ يف

 وعدا يف راتسملا ريمضلا امثو ملكتملا يريمض يف الماع وعدا للف نوكف ىلع
 اذهو ملكتملا وهو دحاول اهو هب لوعفء اال يل يف ايلاو انا هريدقنو لعافلا وه يذلا

 0 ل بل اكللاي ةيس ابل وقو"“ كغ اك اهيلع ل امو بواقلا لاعفا يف الا وركن

 هل انانكي فا هب نان نكت نازح نفكلا نا يا

 هماكحا ىطعيف ثاعشسملا ىرجن يرخي ءىش يأ س

 تامتسملا اللا لماعي وىدانيف هتافص نم وا هتاذ نمسحعتيأ 0 وه 3

 ديزا ابجيايو ماللا حتفب ءادل ايو بجيل اي لوقتف قرف ريغ نم هماكحا عيمج يف

 كنا وا اذهف رضحا ”بجايىنءم لع كلذو فلالاب اهنعضيوعتلاو ماللا فذحب

 اكل ماكل لفادل تايسسملا ره نركاذملا هلم يعل دي وورحلا مسالاو

 نك رجلا مال اهنا ىلع روهجللاو هب ثاعمسملا مال ةقيقح يف فاتخا ( هيبنت )
 تبان يذلا فوذحلا لعفلاب قلعتف هد ,ازب تسسل ليقو٠ ءامل قلعنمال ةدئاز اها ليق

 ْء . ا وحن يف بجناو ديزل ايوحن يف «يجنتلاك ف رملاب ىدعتب لعف ىنعم هنيمضتب اي
 ليقو رجلا مال يهف هل ثاغتسملا مال اماو ٠ لعفلا بانم هتباينل ادنلا فرحب قلعتل ليقو

 لاحب قلعت ليقو تاععسملا 1ع نادقم قو لح لعفب ليقو ءادنلا فرحي قلعتن اهنا

 ف هفالذ نيعامح ل كئلح مالكلا نم لعفب اهقاعت 1 ناف ٠ 3 يعدم يا ةفوذحم

 هارجنيراجلا هتنمبحعتملا وا ثاغتسملا ىلع فقو اذا 1 لاح وا ءادنلا فرحي 0 نبا

 ا ا ءاذب لاب لوقتف ىكلللا ءابب اههيلع فقري نإ راج امبب ةقعلم كلالاو
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 فالخب ادعلا ف رح دعب هعوقو مدعل باطخلا فاك م قوم ًاعقاو ذئنيح هب ثاعتسملانوكبال
 اذأ هب ثاعتسملا رخآ في فلأب ابهتع ضوعب امناو ٠ مدقت امل اهحتث بجيفااي ترك وإ د
 نفل هلا مملهو ماللانيب عم عم ا زوخي الو ىدانملاو هب ثاعتسملانيب قرفلل الغم 6 تفدح

 فلالا تدجو اذاف هيلعو هنع ضوعملا» ضوعلا عاتجا عاننمال ورمعل اديزلاي لاقي الف
 يرهف + ىث اهنع ضوعب الو فد ادقو «فلالان تفذحماللا تدجو اذاو ماللا تفذح

 00 0 ري'ز ايو ءادنايف ىب امهم ىنبيفد داما عرس ل لاا
 و هللادبعاي و ءادبلا يق ضئيام هثم

 هفذح زوجي لهو هب ثاعتنملا نع ءادنلا فرح فذح زو4# له س

 هبثاغتسملا اماو ادب ةثاغتسالا ف هفذح زوجي الف ءادنلا فرد اما 5

 لسانا ) هلوق هنمو هفذح ع 0 اد نورك هل تاعتسلا اي يلف فذح دقف

 ( ناودعو يعب يف لغوتلا ىلت :ةرباكم الا اوبا

 ةثاغتسالا اهيلعءابلا نال هناهشسال | ف ءادنلا فرح فاح زو امنا ( حاضيا /

 غالبالا َّلَع اصرح هعفرو توصلا دم يضئقتف ةرصنلاو ثوعلا ىلا ةجاملا ةدش وه امنا

 هل ثاعتسملا ناكأ#مغاو ٠ بسانم ريغ انه هفذح ناكف كلذ لع نيعم ءادبلا فرحو
 هيشامتسملا ترا لعاهرسكب لدتسقةروسكسمال نوكل هب تاهل اف
 ثاعئسملا وه سانال اي هلوق ناك امئاو ٠ هب اثاعتسمنوكي نا حلصي ال هيفي امن ال فوذحم
 نوكينأ حلصيال ماقملا اذه يف انه هنال همالتحتفف هب ثاعتسملا نكي لو هنالت ركل

 نيعتاذهلف هب رصنتسيو هب ثيعتسي نم وحهيال لقاعلاو و ماقم ماقملا نال هب ا

 ٠ "كلذ وتو سان أل موقاي هريدقث فوذحمهب ثاعتسملاو همال ترسكفدل اثاعتسمنوكي نا
 ذل تادتسملا 2 رعأف نس

 ناكاذا الا ابلصا لع اقلطم ةرو 00 ؛ ًارورحم نوكي نا هكح جا

 كل ديزلاب لوقتف ريشا 5 ا ىلع حتت |مناف ركتلا ءاي ريغ 3
 1 بابلالا يوذ لاجرللاب» ةلوقك نمي ربع لقا نب سعال ا كلم كلاي تاق اذاو



 ا

 2ك

 ءادنلا فورح نم اهريغ فالخب اهيف فرضتلا لمتحتن بابلا ما اهنال اهريغ تود

 هب ثاعشسملا كح وهام سا

 لازي ال هنكل ةيدعتال ةيوقملا رجلا مالب اقفل اًرورح برعم نوكي نا جا

 مخرب الو ماللا ريغب رحي الو ٠ ىدانملا كح ىلع بصن لح يف
 هدعبأو فاضملاب اًهبش هاطعا ماللا عم هبيكرت نال اب رعم هبتاععسملا ناك امنا ( حاضيإ )
 اهنال فرحلا ةهباشم نع هتدعبا ماللا نال وا دارفالا ثيحنم باطخلا فاك ةهباشم نع

 يف زاج تعن اذا هنا وه الحم بوصنم اًلظفل رورجي هنا لع ليلدلاو ٠ ءاعمالا صئاصخ نم

 ساو هبصنو ميركلا رحب ميركلا ديزآ اي لوقتف لحمل ةاعارمبصنلاو ظفلل ةاعارم رجلا هتعن
 كاوق ةباغج وه لب برعم هب ثاعتملا نال ينملا مسالا هين هي وارلاك انه لحلب ءارلا

 ل رس رك لحا لاعشا اهرويطوم منم ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو بوصنم
 هب ثاعشسملا َلَع ةلخادلا ماللا هذه 9 وهام

 كا هنا الا دياز رغ ننكلا السا ناك ناو ةحوتنم نوكت نا 3

 لوف اهردك ذكيح بجو هم اي رزكتلا لو رت ثاغتسم ثاغتسلا لع

 دب زل اي لوقتف 008 بجحوأي تر 2 اذا نول .ركب ورم و دي زلاي

 هب ث اغتسسملا رخ ١ يففلاب اهنع ضوعيف ماللاهذه ف ذحت دق مث: ركاب وسلا

 دئلح هبثاغتسملا "ةرو ف «ىشل عض دقو 5 ورمج اديز اب لوقف

 0 00 كادعابو 0 ورمعل ديزاي لوقتف ها ام لماعيف ىدانملك

 ةروسكم نوكت نا اهةخ رجلا مال يه هب ثافعسملا لع ةلخادلا ماللا نا ( حاضيا )
 فرح دعب هعوقول هب ثاعتسملا عم تحت اهناو ةحوتفم اهناف بطاخلاو بئاعلا ريم عم الا
 تحلف امنا ليقو «٠ كال يف ريمضلا عم حتفت اك ماللا 4عم تحفف ريمضلا مقوم ءادنلا

 أمناو » دكعد ةرودكم٠ انريذ هل كتنانقلسملا نيبو هك قرفغلل هب اسفل م ماللا

 ذا ردكلا وه يذلا اهلصا ىلا ذئنيح اهبعوجرل اي رركتت مل اذا فوطعملا عم اهريسك 00

 ف

0 
0 



 ك1 ل

 , ةبتاك اي ٠روفصعاي ٠ أنبماي ٠ ناههن اي ٠نانبل اي ٠ 'يهف اب ٠ نايلغ اي ٠ ”ناودع اي ٠ ةوافط اب
 نوعرف اي٠ نوعدج اي ٠ سرطب اي٠ببلس اي ٠ بعرم اي ٠ ةدرو اي٠ ةنم اي ٠ ةنح اي ٠ ةبث اي

 ىليام برعا 8١“

 « ”ميرست رم يذ ىلإ انم ٌناح له ائعناقإ تلاط دق ريخلا ”مقلعاي »
 « 'رصخلاو عوج ا ةليل لامنبا في رط هران ءوض ىلا ودعت ىتفلا معنل »

 ”الغمدل لوقث ناب كندلب نع بئارسغلا فيفخت يف ماهل لاح ضرع ةروص بتكا 85
 ٠.٠ يملا شيعلاو دعسلا ماودب ءاعدلا دعب لوقلوا ٠٠. يلاعلا مماقمل ضورحملا

 اك ارطقست ترا ٠٠١ ىلع ارجت اذمل٠ ٠٠ ةمحرلاو ةفارلا يف دقتعن اننا «٠ ٠ ضرعت

 ناكس مظعم نا متداعس لع يفو ٠٠٠ عسولاو قوطلا قوف نماهنال ٠ ٠ ٠ نع ٍبئارضلا
 يذلا ضرع نرع اديئغي ام ديلا ةعس نم اندنع ناك ول اذبح ايو ٠٠٠ ءارقف ةدلبلا
 مدنفا هيلو رمالاو ٠ ٠ ٠ امب اولمعاف ٠٠٠ ةمحرلا يعدتسي

 لصف

 ةثاغتسالا ىف

 ا ةناشتسالا خام 0

 ةدس نم صلخب 00- ىداني نا ينو ءادنلا نم عون ةنافتسألا َج

 ىمسي ماللا حتفب ديزلف ورمعل ردي زل اي اهلاثم طقف اي اهتاداو ةقشم ُس نيعي وأ
 كلو ل جا نموا هل ثافعسملا ئمسي اهرسكب ورمتلو هب ثاغتسملا وإ بلل ||

 ٠ هب صاخ مح امهنم
 اماغسم وا اًناغتسم ىحسي ةناعالاو صيلختلا هنم بواطملاىدانملا صخشلانا يا ( خاضيا)
 نوكب دقو هلجانم وا هل اًثاغتسم ىمسي ةناعالا هل بولطملا يا هلجال ىدانملا صخشلاو هب

 ىلع ةناعالا دي ز نم انه بولطملاف ملاظلا ورمعل ددزل اي كلوق يف اي هيلع ةناعالا بلط
 تناكامناو . هيف بلاغلا وه كلذ نال اذه لثم لع هل ثاغتسملا قاطي امناو هملظل ورم

 اهاضتقا ىنعمو ظفل ىدانملا لصا ىرع جرخ امل ثاغتسملا نال طقفاي ةثاغتسالا ةادا
6 



 كازا

 واولا تفرطت والع يف. لاقي و امم تراصو ىعسو ىر دح لع افلا تبلق لالعالا نم

 اذكمو الط ترامو ءاطعو ءاسكأ دخت لع ةزمم واولا لق بجو ةدب رم فلا ابلبقو
 نوكيفان*وه ري ديف ركذملا مسالا حلت يتلا ءاتلا ةقرافلا ءاناب دارملاو ٠ تالذ لثم وهام يف لعفت
 ميخحرت بجو امناو ٠ م ثنكوم ةلسو لقاع ثنكوم ةلقاع لثك ثناوملاو ,ذملانيب ةقراف
 مخرمب ركذملا خرم ستي الئل ةيناثلا لعهميخرت مدعماو يلوالا ةغللا لع ءاتلاءذه بحاص
 ةيك ةقراف ريغ هيف ءاتلا تناك ام فالخب'مضلاب ”لقاعاي ةلقاعايميخرت يف لاقي الف هيلعو ثنّوملا
 عيمجلا يف ةفيعض ةيناغلا ةعالانا لع" سا.تلالا مدعل نينعالا اتلك ىلع هعخرت زوجي هناف ةبثو

 ىدانملا ريغ خرب نا زوجي له س

 ا ام حا نركب نا طرشب نكل ةرورشلا ف كلذزوجي
 «ةرصخاو عوجلا ةليأ لام نبافي رط ٠ هران ءوضيلا وشعتىتفلا معتل» هلوق هنمو ىداش

 اذهو هيلا نبا ةفاضاب هرج هسارب مسا هناك يقب ام كرتو فاكلا فذ ركالامنبا دارا

 ءادنال هتي>الص مدعل ةرورضلل مخرب الف لان فرعملا | ماو' هزاوج ىلع عب

 ني رامت

 6 مخرالا يور 3 ا هبنو ةينالا تايدانملا مخر ٠

 000010 ايد هياء ةض اق اي. ديس ا فلاح ا: ديزي“ نسال

 فضي اي»اتش طبات اي هاهائرق باش اي ٠ كبلغي اي -ةالبج (ملاط اي ٠ هللادبع اي٠ نايعااي
 ا ريع عما اف: رشع اا ا دع ةسمخ اي ٠ تومزمةحاي

 ا ةاشاب 0 ”نكونقاو قناع ل ٠*نويهص اي ٠نوعدج اي ٠ تنبح د

 اذ نذل الجو اي“ 'ورمح اي ٠ لوتضف اي ٠”عيبر اي ٠ لاتح اي ٠ داقتنم اي ٠ نيما اي ٠ ةئيبما اي

 هلأ لعفللا ريخلا ةحلطاي ٠ كرا فيي يذغ ةباواعاب

 ا هكح ىلع هبنو نيتروكذملا نيتنللا اتلك ىلع يلب اممخر 41

 0000 اكلي دللي ءلويففاب :روصيم اين داقلم ان لحق اي رضع



 ك6
 و

 لاقيف ءيش هنم فذحي ل ول هقحتسي أم هريغو مضلا ىلع ءانلا نش ل

 مضب ”طقت ايو ءارلا مضب راحايو ءافلا مهب ”فعج اي ةرطقت ايو ثراخابو رت 0

 ىلع ههخرت منتما لسمو ةلقاع لثم ةقرافلا ءاتلاب اتنوم مخرملا ناك اذاف ٠ :اطلا

 حتفب ساي و ماللاحتفبلقاعاي لوقتف رظننب نم ةغل لع هعخرت بجوو رظننبال نمةغل
 رنتي ال نم ةغل ىلع ههخرت يرجي دقف ةقرافلاب تسيل ءانلا تناكناو ٠ ميلا
 ةيناثلا لع ةيماي و ىلوالا ىلع <يماي ةيمأي يف لاقيف ًاضيا

 مخرتلا فوذحما فرحلا توبث ىوني نا وهفرحلا رظنني نم ةغلب دارملا ( حاضيا )
 رخا ناك ناف يا نكس وا ةكرح نم ملا 0 ناكام 7 مخرملا 1

 مضلا ىلع هاواثب ردشو كلذ لعوب 5 وا امومضم وا !اروسكت و احوشفم هتمابلا

 ىلع اريدقت مضلا ىلع ينبم مخرم ىدانم فعجو ١ ادن فرحاي الغم فعج اي يفلاقيف

 نم الامتسا رّثكآ اهنال ىلضفلا يشن ةغللا هذهو قابلا يف اذكهو فرحلا رظنتني نم ةغل
 ناب قيقح وهف !ًدوصقم هنوكل دوجوملا كح يف فوذحلا فرملا نال كلذو ىرخالا
 ربتعيف فوذحلا فرحلا توبث ىوني ال ناوه فرحلا رظاني ال نم ةغلب دارملاو ٠ ىعاري

 ةئاطعا يف ماتلا مسالا ةلماعم لماعيف ةغيصلا هذه ىلع عضو دق مات مساهناك مخ رمانم يتابلا
 الغم فعجاي لاو ريقه ندحلا هقحمس أم هريغو ملا يع لالا

 فرحلا رظشني ال نم ةغل ىلع اظفل مضلا ىلآ ينبم مخرم 6 فعحجو ءادن فرحات

 يلوالا ةغللا ىلع دواي ميخرتيف لاقي كلذ يلع ءانب و ٠ يقابلا يف اذكهو مات اهما هرابتعال
 ةيناغلا ةغالا ىلع لاقي و ٠ يخرتلا لبق هليبلا ةلاح لا ىلتيقابلا موزا نمتفرع امل اولاب وماي

 لع هيف لاقي ةماقلا ءامسالا نم كلذكو ه امو مات اها هرابتعا نم تفرع امل ءايبلاب يمت اي

 باقو ةرسك ةمضلا بلق بجوف ةمض دعب واولا تفرطت وماي هلصا ةيفرصلا ةدعاقلا

 ىلوالا ةغللا ّلَع ةوالع ايو نايعساي لوقث اذكهو ىاي راصف اهلاقما يف لاقي اك <اي واولا

 نملك ر ابتعا ىلع ءانب زمهاب ءالعايو فلالاب امعاي و ةيناثلا ىلع واولاب مالعو ءايلاب يعصاي
 عنمي ام اهدعبام نكي مو اهلبقام حتفناو ءايلا تك رحت يمص يف لاقيف امان مما والعو يمص
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 ةلعلا فرح نكي مل ناف ٠ ركلسم ايو *صنم ايو رم اي كلذ يف لوقتف عامجاب
 راس ل0 0511 ىف دئاز ريغ دأ | قرح ناك وا ' نوعرف يف اك دم فرخ

 10 0 روحا كنع عنتما داع يف 6 [ اهم رك ال نيف مافوس ناك وا

 1 وعر أي ميخرألا يف لوقتف طف رخآلا فذح ىلع رصتقاو عيما يف ةلعأا فرح

 كلذك اعايو فلالا تابثاب انخمايو واولا تايثاب
 بكرملا ىدانملا يخرت زوجي له سس

 ٠ هميخرت ذوجي ال اذهو هلادسك يفاضا ٠ ماسقا ةثالث بكرملا نا ج

 ا لزق هز فذحي مخريف هميخرت لقي اذهو ارش طباتك ىدانساو

 اب يف لوقتف هدب فادح نوكي و هميخرت زوحي اذهو'ىج نمو + طيأت ايا رش
 ”يوبدس اي هب وبس اي يفو يدعباي برك يدعم

 يمس اذا ةرشع سمخو رشعةسمخك ددعلا نم يجزملا ناك اذا اذكو ( حاضيا )

 ايان. نإ الا تينأتلا ءاتا ةلزتم هز نال كلذو نيمخايو ةيسنش اي همست ىلا
 لوقتف ةرشع اتنثاو رشع ادثا كلذو هلبق امدعم فذحي دق هنا يفثينأتلا ءات هيف فلاخي

 0 نينمئم نون ةلزنم امهزحم نال امهتم فلالا فذخب تنثاايو ”نثااياميحرت كي هيك

 هي وببس دنع زئاج هنكلو يدابسالا تا ميخرت 00 ا ا

 راظعني ال نمةخل ّلع هكح وه امو فرملا رس 0 ا هام

 وه امش هنم ىقس ام ريغ ل نانا لعرا نم ةغل لع هكح اما َج

 ”رطق ايو ”ثراحايو "يل ا لوقف نكي وا ةكارح ني شلل لبق هل

 ةغا لع هكح اماو ٠ ءاطلا نوكسب 'طقايو ءارلا رسكب راح ايو ءافلا ممفب ”فعجاي

 ةغيصلا كالت ُُط عوضوم مات 7 هنك ك.:م قمت 58 ريثعل ناف 0 نه

 ا
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 ام هيف اوربتعي لو ةبثو ةاشك يف الغلا ثناوملا ميخرت ضيا زاج امناو ٠ . اهلبق ام فذح

 ٠ فيفذتلا قمتساف ثيناثلا ةمالع عم بيكرتلاب 1 هنوكل رك ذملا ينثالغلا يف هوربتعا
 هيلع ناك يذلا وللا لا ئيش هيف ثدحي مل ضيا ميخرتلا نالو

 نم عنام نكي لف انلق يك هتغيَص نع ةجراخ < ءانلا نا ىلع ءانب نيفرح لع عضولا وهو هلبق

 ىم<الا لوق يف لاقي الف مخري الف ةدوصقم ريغ ةركت ثنوملا ناك اذا:نكل ٠ ههيخرت
 "ا لاقي الف اناضم اذ انا ١ ىدبب يذخ 2 قراجاب يديب يذخ ةبراجاب

 يدع مياعا

 مخريل 0 ا ا اذام س

 ' ف فرحا ةثالث ىلع د ةفرعم 0 رفم نوكي نا هيف طرتشي 3

 هيلعسقو لادلا فذحي لاخاب لوقتف دلاخايو ءازلا فذحب فعح اب لوقتف رفعحأي

 1 عساي م الف مخرب الف [يالث علا ناك ناف يا ( حاضيا )

 ني رام اي يف الو لاعاب“ ملاع اي يف لاقي الف سنج مسا ناك ناب املع ىدانملا نكي ملاذا
 فنرال كلذو هللادبع ايون مخري الف اًقاضم ناكاذا اذكو ٠ "رام اي ىمعالا لوق يف

 اضملا عم هنالف فاضملا اما ٠ عنتمم امههالكو هيلا فاضملا وا فاضملا لوانثي اما فذحلا

 رخالا فذح وه امنا يخرتلاو ةملكلا وثح فذحةلزنجن ركب هفذخل دحاولا ءيشلاكه يلا
 ىدانملايف نوكي امن ميخرتلاو ءادنلا فرح يي ال هنال ىدانم ريغ هنالف هيلا فاضملا اماو
 اذكو ٠ هانعم مامت نم وه امم قلعتم هنال هب هبشملا هيلع اولمحو ٠ هريغ يف ال

 ٠ تامركك ءادنلا مزاي ام اذكو نيرثكألا دنع ماذك ءادنلا لبق ًاًينبم ناكأم مخريال
 هب ًناغتسم ناك اذا اذكو

 ةلع فرح هرخا لبق ام ناك اذا ىدانملا مخري فيك 0س

 نكاسلا ةلعلا فرح وهو ردم فرح هرخا لبقيذلاةلءلا فرح ناك اذا ج

 قوبسمو ةماكلا يف دئاز وهو نيكسم ايو روصنم اي وناورم ايك هسناجت ةكرح دعب

 اعم رخالاو وه ميخرتلا يف فذح اًدعاصف ابار نوكي يا نيفرح نم رثكأب



 كا
 1 جل ل سس ب سايس 2

 رملاب كان كاز ثا + كنبا

 2 ار وع مكريفاي ال ملابا ال يدع 0 0 0 0

 (اذه :ذخ امالغاي)

0 
 مخرألا ف

 مخرالاب دارملا اما نم

 ري ديتلللا رارجلا نص متم دعو لع ةلكلأ ضعب فذح ج

 انه دوصقملا وهو كلا الرع كفاح انه لح! هن لان هعا وناو ( حاضيا )

 اا 10 ملالا فادح يلاثلاو ةليصنت يتايس أك فيقتل ىدانملا رخا: فاق نوكل
 اندر كلارقك" ريغصتلا يخرت ثلاثلاو ٠ لعتس ؟ ةروربصلاب صقتمو عونا ق1 هاذا

 ةيفرصلا لئاسملا نم وهو دوسا مخرم ديوسو هيلا انرشا 5 داورا مخرم !ديز
 تايدادملا عيمج ميخرت زوجي له س
 وهو ةفرعملا درفملاىدانملا وه امنا اهنم هميخرت زوحي يذلا لب الك ج

 فرحا ةثالث ىلع دئاز ز معوأ 0 يون

 الاب توما ىدادلا ميري فيكس
 ءاوسو ملع ريغوا املعناك ءاوس طقف هرخا نم ءاتأا فذحي مري ج

 فو ”مطاف اي ةماف اي يف لوقتف كلذ نم لقاوا ًادعاصف فرحا ةعب را ىلع ناك

 ىطمرا اي يركذا ةاطرا ايو يمهقا يا ينجدا اش اي ينجدا ناش اي
 ءاثلا نأل دبق نود يا. اعلظم ءاقلاب تنوملا ؛ىداملا مخري نا زاجامنا ( حاضيا )

 ءاعلا فذح دعب ءيش هنمىذحينا زوجي الكلذلو ءيشب اهف ذح لذي الف هتغيص نع ةجراخ

 اهفذح عيتتسي الف لاصفنالا مح يفءاتلا نال ةاطرا وحنيف 5 دم فرح اهلبق ام ناكولو
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 دهاوش نمو نيعم لع لادلا سنجلا ما يف هنس ىوقا ملا يف ءانبلا ببؤللال

 بصللا دهاوشنمو « مالسلا ”رطم اي كيلع سلو ٠ ابيلع ”رطم اي هللا مالس » .هلوق مفلا

 نةوملا تعن اذاو ٠ « يقاوالا كتقو دقل ايدعاب . تناقو "يلا اهردص تبرض » هلوق

 موهضملا نتونملا تعن اذاو - كلو اظن بوصنم هنال بصنلا هثعت يف قيعت توضأ

 نيونتلا لبق ناك 5 "الع بوصنم ًاظفل مومضم هنال بصنلاو عفرلا هتعن يف زوجيف
 ىلا لعاف نع لدعام اهنم ءادنلا ريغ يف لمعتست ال ءاينا ضعي ءادنلا |

 لّمف ةغيص ىلاو ٠ ةرجاف اي لصالاو راجل اي وحن ثانالا بس يف رسكلاب_لاعف ةغيص
 نوكيف رسكلا لع ةعبم لاف نا ريغ: رجافاي لصالاو رحت ايوحت اركان

 انوا ع 0 ينالث لعف لك يف سيقم وهو بصنلا ل< يف وهو هيلع اردقم مضلا
 ليقو سيقم هنا هيف ليقو ٠ ةدوصقملاتاركنلا رئاسك اًظفل مضلا لع ىنبيف برعم وهف لعف
 اهريغ اوعمسيلو كلذ را رادغ و ىف يو ظافلالاءنهيف ظوطحم اس
 هديل ةارمللا هلف انو ناالفااب امم لخلل "لف اي مهلوق اهنمو ٠ هجوا لوالا لوقلاو هنم

 ”ناملمايو موكل ملا لجبل نامركم اي ملوق اهنمو ءادنلا درح امبب | دارم ةنالف اي
 هصاصتخا نع”لفجرخ دقو مونلا ريغكلا ل ار ناموناي و ماوللا ب رجلا لدجرللا ناس

 .:رع جرخ اذكو ٠ « لف نع اًنالف كما ةجل يف » قوة
 هذه نم ءيش ىلع ساقي الو . « عاكل هتديعق تيب ىلا » هلوق يف عاكأ صاصتخالا اذه

 هنمو رمضملا ءادن ذش دق * طقف اهنم عومسملا ظفحي لب ادنلاب صاصتخالا يف ءامسالا

 « اننا اي رحيبأ "نب ”رحيأ اي » هلوقو ٠ كعيفك دق كابإ اي هلوق
 جمة وعلل

 نيرامت

 اهتلعت يتلا هجوالانم هيف زوجي ام هطعاو ملاكتمملا ءاي ىلا ةلثمالاهذهيف ىدانملا فضا

 ٠ يارّحا فطاوع ليلا بالا اهيا لبق١٠ ياما فق دبعاي ءاذه ذخ مالغاي

 ةنبا اي ٠ كضرف أرقا ذيلل اي ٠ ينوفعضتسا موقلا نا مالا نبأ اي ٠ تمج ىتم معلا نبا اي
 :مدقل ىتف اي ٠ قحلاب حا ضاق اي ٠ ةزي زعتنا مالا اهتبا ٠ يعجا مالا ةئبا اي ٠ يلككت معلا

 ٠ لتاق اي كامحر ٠ يئارو شما مداخ اي ٠ يب اقفر ىلوم اي ٠ ةبحالا عبر ىلع افق ناليلخاي
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 ل و
 -<يبراض ايو 'يبراض اي لوقتف ةحوتفم وأ ةّث اسادبا هيف ءايلاتدشن نا 9

 لاصفتالا ةين لأ ةفاضالا نوكل اهفذح وا افلا ءايلا بلق هيف زوجي الو هيلع سقو
 ٠ روك ذملا فرصبلا هزمت الق

 رثماوا ربا ةظفل ناكاذا هكح وهام س

 . ةروك ذا هوجولا نم رخالا مصلا ىدانملا عي زاج ام هيف زوجي ج

 لاقيف ثينأتلا ءاتب اهنع ضيوعتلاو ءايلا فذح كاذ قوف اضيا هبف زوجو

 لع ع اضياودت 000 نكت نا ءاتاا هذه و تمارس

 لعةاني تما ايو "تبا اي لوقتف ءاتلامتف زوحو اهلبق حففلا همزل كيسذلا ىدانملا

 ءارلاو ءاتلا هذهنبب 3 زوي الوةكارملا نهال زوج ام ىطسعف ءايلا نع ضوحابلا

 لال 1 ا اذكاو ٠ هدع ضوعملاو ضوعلا نيب عمجي الو ابهنع ضوع اهنال

 (انددعمرتال اعبا اب ) هلوقو ( امئاق اديف تازال ينبا اي ) هلوقك ةرورض وهف كلذ نم ءيش

 ءايلا يلا نيفاضملا معلاو مالا ىلانيتفاضم ةنبا وا نبا ةظفل ناك اذا هكح وهام س

 ىدانملا كلفف 00 و دئايح ءأيلا ل نيفاضملا معلاو ملا ف روج 2

 ةفوذحلا ءايلا لب ام مخ ادع ام ةروث ذملا هوجولا نرد رخالا حيحصلا .

 : ا 300 ”ىمح نبا اب و "يما نبا اي لوقتف ٠ درفملا ىدانملا ةروص نرادقفل امهيف زوحي ال هناف
 71 سبا ىف اذكهو اع نيااي و انآ نبا ايو "مع نيااي و أ نياايو لصإلا ل
 . ملا ىمع ةنئبا ايو يا

 ابيشت مومضم ةفرعملا درفملا ىدانملا نوني نا ةرورضضلا دنع رعاشلل زوجي ( هيبنت )
 فاضملاب هل اهيبشت اًبوصنم وا ٠ فرصلا عنمل قحتسم وهو هني ونت ىلا رطضا عوفرمب هل
 ىلوا لعلا ريغ يف بصنلاو بصنلا نم ىلوا رلعلا يف مضلا ءاقب نا ريغ نيونتلاب هلوطل
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 لمعتسإ فنرا ةحوتفم ءايلاتابثا وهو لصالا لعل معتسإ كنا 2
 اهيلع لدن ةرسكلا ءاقيلو ايلا كفذح الايتسسا اهرثكاو هواة 0
 ةرسكلا ٍبلق دعب أملا ءايلا بلق مث 'يدبعاي وحن ةنكاس اهتوبث مث دبعاي وحن
 دبعاي وحن اهيلع اليلد ةحتفلا ءاقباوفلالا فذح مع٠ ادبعاي وحن ةحئف اهلبق

 مسالا لمجو ا,تينب ةفامخالا نم ءانتكالا وهو نيفختلانمساسما جاه
 "دبع اي وحن درفملا ىدانملاك امرك

 نوكسلا ملكتتملا ءاي يف لصالا نا ليق هنال ما لصال الع لمعتسي انلوق ( حاضبا )
 رناث لصا حففلاو ينبم لذ يف لصالا وه ذا ال لوالصا نوكسلا نا ليقو حتفلا ليقو

 ايكرت يا افلا ءايلا بلقب ! دبع ايانلوقو «٠ ٠ دحاو فرح ىلع عضو ام يف لصالا وه تا

 يغبني و مسا نع ةبلقنم اهنال مسا فلالا هذه نا مهءالكن م رهظيو 0 ٠
 0 ا فاضملا ناو رج لح يفاهباو هيلا فاضم اهنا

 انلوقو ٠ فلالا لجال ةحشفلا انه يشن يتلا ةبسانملا ةكرحب لملا لافتشا اهروهل نم عنم
 ةيونم ةفاضالا نروكتو ملكتملا ءاي فذحت نا يا ملا اهتينب :ب ةفاضالا نم ءافتكالا
 بوصنم هناو مضلا لع ينبملا درفملا ىدانلل ةلك اشم ةمضهرخآ ١ مضيف اهب ف ”رعم فاضملاو
 عابتالا يف هككح نا رهظيو ٠ ةلك اشملا ةعض اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب اريدق"

 بصنلاو عفرلا ناهجولا هعبات يف زوجي يا ةقيقح هنم نكي مل ناو مضلا ىلع ينبملا يداخملا
 اذه م فاضملا كح وه يذلا بصنلا الا اهعم عباتلا يف زوجي الف ةجوالا يقي ندا
 نبالاو مالاو بالاو ىلاعت برلاك اقاضم هاوادن رثكي ام يف فان!

 رخالا لتعمن ناك اذا هك رات

 ءيداق ايو يالومايو <ياتف اي وحن دبا ةحوتفم هعم ءايلا تنثل نا هكح ج
 <ينموم ايو “يليلخ ايوحن هادح ُُط اح 0 ناك اذا هلو

 ةيظنل هتفاضا تناك اذا هك هال
 م
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 دوصقملا وه هنال طقف عفرناف لأب نورقملا ءادن ىلا هب لصوتلل ًاقوسم ةراشالا

 كثحي ءادنلاب دوصقملا وه ةراشالا مسا ناك ناو ”لجرلا اذه اي لوقتف ءادنلاب
 ذئنيح عباتلا يف زاج هحاضيال هب نال اب جيو هنلف توكسلا حصي

 بصنلاو عفرلاب ”لقاعلا اذه اي لوقتف هريثك بصنلاو عفرلا
 : نيراق

 ةكرح الك طعاو ةدرفم ريغو ةدرفم ابكت ايدانملا عباوت ماكحا ىلا رشا 7
 ا ٠ مباتلا ميات كيس اذكو هبارعا
 ورم اي ٠ لضافلا لجر اب ٠ هللادبعو اناخا أي ٠ ورم ديز مالغاب ال

 سرطب اي ٠ ينمحر أ دواد نب عوسي اي ٠ دلاخو كا تانع كا

 ٠ دعس لجراي ٠ نوعمجا بلغت اي ٠لوسرلا سرطب اي ٠ ورمت نب لجراي 0 ٠

 ٠ ”نبلك ءاسن اي ٠ كلك لاجر اي ٠ كسفن سرطب اي ٠ هسفن انحوي اي« سابعلاو ركب اي
 ٠ ركب بحاص ديز مالغ اي ٠ ركلا هللادبع اي :فسوي فسوي اي ٠ ليش

 انيحاص ليلخ اي ٠ قالخالا رك دعس اي ٠ هما ةرهاطلا عوسي اب ٠ عساولا ديز اي

 اال نأ وال راب" لوسرلا سرطب ناسي ١ ا مدقلا
 امهعبات عبات ىلاو ةراشالا مسا عباتو يا يام كح لارا تف

 ٠ لجرلا اذهاي ٠ د لجرلا اهيااي ٠ )7 نيعلاب اودما نيذلا اعأاب

 بحاص عضاوتملا اهيا اي ٠ ةارملا اهتيا اي ٠ ةلاسرلا يتك يذلا اذه اي ٠ يتاكلا اذهاي
 ا نت انيلا رظانلا اذه اي ٠ كضرف نقثا ذيملتلا اذ اهي 0
 حاجتلا جرت دهتحلا ذيملتلا اذه اي ٠ لوقلالطت ال هةوفملا بيطحلا اهيا اي ءاندشنا عوبطملا

0 
 ملكتملا ءاي ىلا فاضملا ىدانملا يف

 رخالا ميعص ناكاذا ملكشملا ءاي ىلا فاضملا ىدانملا يح نعام ع



 يمس 7 10 0 4

 0 ا 07 1 "0 مي
 ا

 كلذ لع سقو هبصنت لضافلا تبصن اذاو انبحاص عفرت لضافلا تعفر ١

 ىدانلا 5 يف هعوبتم نال ةفرعما درغملا ىدانملا عبت 0 2

 سلوب ايو هبصنو لوسرلا مفرب ٌلوسرلا سرطب ”ناععس اي لوقتف رم اك لقتسملا

 ٠ كلذ لع سقو طقف سيئر بصنب لسرلا سيئر سرطب و
 يا عبات محوهام س

 ةيسنجلا لاب انورقم امما نوكي ناوهف هفنص ثيح نم هنكح اما ج
 ركذلا ةيلء لزن يذلا اهبااي وجت لأن ًاردصم .الوصوم امساوا لجل 00

 تءنوهف (ةعشم نآك اذا هناو ٠ لبقا لجرلا اذاهيا والبقا اذاهيااي وحن ةرايشاوكا ك

 هكح اماو ٠لجرلا اها اي وحن نايب فطعوبف ًادماج ناك ناو :ملاعلا اهيا اي وحن

 لجرلا عفرب”لجرلا اهما اي لوقتفآريدةل وا الشم مفرلا الاهيف سيلف بارعالا ثيح نو

 ءادتلاب دوصقملا وه هنال ةق ردم درفم هنأ م يا عبات 2 عفرلا نيعت امنا ( ح ضيا / ٍ

 طظفل لع داع عفر ليقو 0 ءادا فرح هرشاب وأ اة ناك ىلا 1 هبارعا اولعخ

 تايدانملا نم "يا ريغ ةفص ىلع ًاسايق هبصن مهضعب زاجاو ٠ هل اعبت ردقملا وا رهاظلا مهبملا
 ءاوس مفرلا الا هتعن يف زري الف تمعن اذاف يا عبات تعني نا زوجي هنا عاو ٠ ةمووتلا

 « ركدلاب ةيح يف دعوت ال ٠ يزنتلا وذ ”لعاجلا اهما اي» هلوق هنمو اًقاضموا !ًدرفم ناك
 الوسفم سبأ هنال ,ةعابصلا بنحب اب وصبم نوكي نأ ميضي ال "يا بات لحم نال كلذو

 اهيا املوقو : مدقأ ام ُّط نوذحلا لعفلا ىنعم هيلا لدويل هل ءادنلا فرح ةرشاف مدعل

 ةراشالا مسا اذل عبات لجرلاو يذل عبات ةراشالا مما اذف لبقا لجرلا اذ

 ةراشالا مسا عبات كح وه ام سس

 الخلا !انهاي وحن علا ررتف ان مسا عبات نا .ج

 مسا ناك ناف هكح اماو هوبا ثام يذلا اذهاي وحن ثان درس 1
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 ىلعف هحئف اماوحجرالا وهو ةفرعم درخ٠ ىدانم هنا ىلعف لوالا مض اما ( حاضيا )

 اما ان ا لا دب ز اي لس الاو روك دملا هرشفي فو دم ىلا فاضمدتا يذل
 كروب ٠ نلكلا 5 ذب هنع ءابدتسالا لوالا فاضملا ارد سوألا دعس سوا
 فطع وا ديكوت هنا لع وا ءادننا فرخ ريدقث لَك فاضم ىدانم هنا ىلعف يناثلا بصن
 ٠ ىنءا هريدقت لعف رايخاب بوصتم وا لدب وا ناب

 ا | دقم ار كن اا ةكاح نفك ١ نم

 م
 مسالا "او كريما هك اع هاب طقف لوألا مسالا مضي نا ج

 لوالل ديكوت هنا لع مفرلاو اضيا ناث ىدانم هنا ىلع مهلا هيف زوجيف يناثلا
 وا ديز "دي ز ايون كلذو ٠ هلم نراتعاب هل دك ور هنا ُُط بصنلاو هظفل راتعاب

 بصنلاب سرطب وا سرطب سرطب ايو اديز
 درفملا ريغ ىدانملا عباوت مح وهام س

 ةدرفم ريغ وا ةدرغم تناك ءاوس يا قالطالا لع ةبوصنم نوكتنا ج
 ايو ٠ دعم ”البج اًملاط ايو سرطب اخا هللادبع ايو في رظلا ديز مالغأاي لوقتف
 ا لهو ودعلا رهاق :اسرف كار

 ةدوصقملا ةركتلا عبات يح وهام س

 تعلو يق" تمن تاركتلا هب تمنت اهب ةدوصقملا ةركتلا تتعن اذا ج

 ص تيقب ةفرعملاب تتعن اذاو ٠ حاجنلا هنم ىجري اذيملت ايو القاع الجر اي:لوقتف

 ٠ كلذ ركذ رم دقو 'لقاعلا ”لجر اي لوقثف اهتعنو يف مغنلا
 برعملا عباتلا عبات كح وهام س

 لوقتف عفر ًاعوفرم ناك اذاف برعملا همبات ظفل ةاعارم هيف بجي هنا جا

 ا ا ددملم نأك اذاو لحرلا تن هلال طقق وذ مفرب لاما وذ ”لجرلا اهمااب
 اذافذ انئبحاص ”لضافلا ”ديزاي لوقثو ٠ طقف ري زعلا بصنب ني زعلا اناخا ديز اي لوقتف
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 دجو ةعمأ) هذه نا ثيح نم يا ةئيملا دارطا يف عوفرملاب ههبشل تاينبملا رئاس نم هريغأ
 لماعلاك ءادنلا فرح راصو مفرلاك تراصف هدققف ددع دقفتو اددلا فرح دوجو دنع

 '”_:رسحلا ديز ايوحن لأب نورقملا يظفللا فاضملا عباتلا يف بصنلاو مفرلا زاج انو * هل

 ُةح لصالا وه: بصنلا ناك املو ٠ لاضفنالا ريدقث يف هنا ثيح نم درفملاب ههبّشل هحرلا

 نا ليق دقف لأب نورقملا فوطعملا يف الا عفرلا ىلع الضفم ناك تفرع اك ىدانملا عباوت
 فاضملاب ةهباشملا مدعل عفرلا هيف راتخلا

 هرامضب "اضخم تنآكااذا ضيا ىدانملا اذه عبات كح وه / س

 هسفن ديز اي لوقتف لصالا رابتعاب بئاغلإ ريعملا نوكي نا زوج ج
 _لوقتفابطاذم راض دق هنال لاحلا رابتعاب طاخلا يا رضادملو مهلك ميغايو

 فاضمهنال هبصن بجي هنانم مدقت م هبارعا اماو كلك ف ايو كسفن ديزاي

 نبا ةظفلب فصو اذا درفملا ٍلعلا يدانمل 9 وه امإ ل

 ع لع ىلا ًافاضم هب الصتم نباب درفملا لعلا ىدانلا فصو اذا ج

 هيلع سقو هنو فسوب مهب دداد "نب فسوي اي لوقتف حتفلاو ملا هيف
 تعدلايف ةعقاولا بصنلا ةمتفا اعابناو ايفان عفلا اماو لصالا لع مغلاف ( حاضبا )

 مفلا هيف ربظب امم مهضعب هديق اذْهَو ةيظفللا ةلكاشملا هب دوصقملا نال راتخنا وهو هدعب
 زاوج نا ّلَع ٠ حئفلا نود ممل ردق رم نب ىسيع اي وحن يف اك مفلا هيف رهظي مل ناف
 ىلا فاضم هب لصتم نباب اًفوصوم اًدرفم الع هنوكب طورشم ىدادملا اذه يف حئفلا
 وحن ٍلع ريغ ىدانملا ناكول م مضلا نيعتو حتفلا عنثما طورشلا هذه نم طرش دقف ناف

 ورم نبا في رظلا ديز ايوحن نبا نيبو هئيب لصفنكل ادع ناكوا ديز نبا ”مالغاي
 لصالا ىلع عيبا يف ىدانملا مغ نيعتيف ىخا نبا ديزاي وحن لع ديغ ىلا افاضم ناكوا

 فاضملا رركملا ىدانملا كحوه ام س

 دعس ايوحنو ليخلا ديز 'ديز اب وحن يف م فاضملا ىدانملا روك اذا 2
 .. حتفلاو مضلا هيف زون لوالا اماو يناثلا بصن بحي هناف سوالا دعس
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 اناخا ديز ايو ٠ ”ورمع اي لوقت اك ةورمتو ديز ايو اناخا اي لوقث اي ٠ اناخا ديزايد
 ٠ كلذ ّلَع سقو اناخا اب لوقث اك

 ةفرعم درفم هنال +لكح بسحب مضلا لع ينب سرطب نم لدب ”لفوتف ( حاضيا )
 هكح لعبصن ديز نم اذيإ لدب اناخاو ٠ لقثسملا ىدانملا سرطبك بصن لحم يف وهو
 راوكت ةين َلَع لدبلا نال كلذك كلذ ناك امناو ٠ لقعسملا فاضملا ىدانملاك ف اضم هنال
 نورقملا ريغ فوطعملا كلذكو ٠ لقتسملا ىدانماكر وكذملا عباتلا ناكف ءادنلا فرح

 لقتملا ىوانملا كح يف هناكف ردقملا ءادنلا فرح ماقم مئاق فطعلا فرح نال لقتسملا
 0 هلق ءادنلا فرح ريد عنم اال لاب انورقم نوكب ال نأ فوطمعملا ف طرتشا امناو

 ىرحلا اذه اهعم فوطعملا يرجي الف ءادنلا فرح نيبو اهنيب عمجي ال هنأ ثيح

 00 فطع وا | دكا رت ىااعمت ناك اذا اشيا ىداخلا اذه عبان كح وه أ

 لأب اًثورقم قسن وا
 يغللا فاضملاك درفملاب اهيبش وا | درفم عباوتلا هذه نم لك ناك اذا ج

 زاجو اردقم وأ ا رهاظ ينبلا ىدانملا لغفلل ةأعارم عفرلا هيف زاج لاب نورمملا

 ايقايو هجولا ”نسحلا ”فسوي ايو ةيركلا ديز اي لوقتف ٠ هلل ةاعارم بصنلا ةيف

 : عيبا تي بصنلاو عفرلاب ليلطخاو هيوبيس ايو ”دمحا ”لجر ابو نيعمحاو نوعمجا

 ” 0 ع ةفاضاوأ ةضح ةفاضا افاضم ناك ني درع ريغ انم لك ناك اذاو

 َبراض ديز اي لوقتف ٠ هبصن بحو فاضللاب اهبشم ناك وا لاب نرتقم ريغ هل

 بصنااب اسرف ايكار نائعاي و ريمالا م اخ سرطباي و اناخا رمع ايو + هسفن دي ز ايو ورمج
 ١ دل ا وصنن نوكي نأ همباث قح مفلا ىلع ينبم ىدانم لك نا لعا ( حاضبا )

 هعبات قح امناف كلذك ناك امو لحلا بوصنم ظفألا ىنيم هعوبتم نال درفم ريغ وا ناك

 نيهجوب ىدانملا عباوت ضعب يف ءاجل انهلصالا اذه فلوخ نكلو طقف هلع يرحي نا

 .. اقالخ يببلا اذه يف كلذ زاج امناو ٠ ظفللا عابتا ىلع عفرلاو لصالا ع بصنلاف تبار اك
/ 
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 1 50 ٠ ها ارقثا هللا داع ىا + ينمحرا دواد نب عوسي اي ٠ يديب ذخ 0
 اذه اي ٠ كتييغ لطت ال انابا ايه ٠ اوهبنت لالفاغأ“ ”اليلق اهب , افق اهسع يداك ”لضافلا

 رعاشلا اهيا اي نق“ لسكتال ملاعلا بلاط يا١١ندا لضافأ .ركذت ىنفلا
 هككح ّلَع ىدانم لك_ر جاو اهلكءادنلا فرحاب ءامسالا هذه دان

 ٠ لاعت فسوب ٠ ينع'“فعا لضافلا ذاتسالا ٠ هب ريقفن ناو ءاسفن بط دبتجي ذيمات

 لاجرلا.٠رومالا ب رجم .برعلامالك ف فرصتم ٠ يدييب اذخ نالجر ٠ ينبتأ سرطب
 ٠ ءارقفلا اوثيغا ءايتغالا ٠ ربصلا اوعر"دا هللاب اونمآ نيذلا ٠ دالبلا اص يف او رظنا

 .لعنلاهذهذخ فاكسالاء الغ: ٠اوفق ةلوقمالا وظفاح . م قاطنملا لحرلا ٠ ينمحرا هلا

 . عنثما ثيح ىلاو ىدانملاو ءادنلا فرح نم لك فذح زاج ثيح ىلا رشا 6
 يف يذلا انابا ٠ ميظع باوث كل اونمآ نيذلا اهيا ٠ :يالس غلبف تضرع اما انكار ايا

 مم تذختا تنك ينتيل اي ٠ اذه لعفا هللادبع اي ٠هللا اوقثا اي ٠ كعسا سدقتيل تاوعتلا
 ٠ انل :تزرب هذه ٠ فخن ال سرظب ٠ ةي روسلا ندملا سورع توريب اي 00 لوسرلا

 أ ليلا قديس انه يدب نعل نار اي مظع لكل ىو "ا ليلو

 يذاتسا ١ + ضاينرلا نظم لمحأ ام.اب, ١ ابسفتي ام هتف اعل اي" كاكا عفني اذام يخا
 / حرشلا "يلع دعا لضافلا

 لص

 ىدانملا عبات ف

 ىدانملا عباوتب دارملا ام سس

 اهو ٠ لدب وا فطع وا ديكوت وا تمعن نم هبارعا 1 ف 7 َح

 درفملا ريغو درفملا ىدانملا نم اك عم ماكحا

 ايكو رقم ريغ ًاقوطعم وا ةلدبناكاذاةفر ل درفملا ىرواتملا عبات 2 سس

 ناك اذا هب مفري ناك ام ىلع ىنبيف لقتسملا ىدانمل 7 0 3
 *ةفوتناب لوقت اك هلفون ”سرظب اي نوفسف افاضمأ ناك اذا سصئيو ةفرعو 0١
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 صصخ ربعي ليست نرد ةمم األ اهصصخي عبات 6 بجو امناو .”قلطنم ”لجرلا ايو

 امتعاهوضوعف ةفاضالا نع تعطق ىدانم تلعج الف ةفاضالاب ةصصخم ءادنلا لبق تناكو

 ىلا اهتفاضا وتل اعفدو ةفاضالا نم اههتاف اع اضي وعت هيبتلا اه اهتمزاو عباتلاب صيصخقلاب

 ةدوصقم ةركلاهنال مضلا لع تيب امناو ٠ هيبنتلا اه اهب لصتت نا اهمكحو انلق اذهلو اهدعب ام
 مفللا لع هلانب دكدجيم ةفرعم هنافةراشالا مسا اماو ٠ ةنيمملا تاركتلا ةلماعم تلموعف

 ءادملا فرعا ف در رعا لع

 را بحاح لع انينك ءادنلا فرخ فذ .لاوصآلا يف اوزاحا 5

 اهيا يفو لبقا "دي لبقا ”ديزاي يف اولاق اي ريغ فوذحلا فرحا نوكيال نكلو
 فرح فذ ةراشامماوا سنج مسا ىداخملا ناك اذا اللا: لجزلا اها كاملا

 ةدرصولا ريغ ة كلا مم هْقْذَح امهعمدنم ”لقاولامتسالا ىف ليل ايس ادا
 باطخلا ينعم ىدأنملا نمضتب افتكا ءادنلا فرح فذح اوزاجا امنا ( حاضيا.)

 ءادنلا فرحنا نم تفرع امل هنع ضوعملاو ضوعلا ف ذح هيف نال سايبقلا ف الخلع ادلوقو

 لدا ءاامأل ءادنلا فورح ماي ريغ فودحلا نوكي ال لغاو ٠ هيف نع لسع
 اهاوس انس | كخع راد الف هيلعو نهريغ ف فرصتي ل بف فرعدت» تابمالاو

 ضوعلاك هع ءادنلا فرح نال سنجلا مسا عم مهلاعتسا يف ءادنلا فرح فذح لق امئاو

 ىنعم يف ةراشالا مسا ناكألو ةادالا فذحت ال ا فذحي ال نا هقخل في رعتلا ةادا نم
 ءاوعرااذ» هلوق ةراشالا مسا عم هفذدح نمو ٠ هأرحم ىرج ماهبالا راجعا سنجلا مسا

 مسا عم هفذح نمو اذه اي يا « ليبس نم ابصلا ىلل ادم نياررحلا ىلا هشا فيب' نيبلت

 كلهج نع عجرا اذه ايدانعمو ارك اي يا ىرقلايف ماعنلانا ارك قرط «هلوق نيعملاسنجلا
 تا

 نيرا
 هئاثبو هبارعا ىلاو ىداتملاو ءادنلا فرح عونىلا رشا ا

 لئاطس لك اني ايا ٠0 ةرخصلا ثنا ئسرطب ان ٠ لكك وب : يش دنع ىله نايتف أي



 كا

 ال امبات لأب نورقملا لمحو نيمييملا ةراشالا سساو ”ياب هيلا لصوتي امافمءادن
 عقوملا اذه يف ةراشالا مساو ينا<2 وهاك 1

 فتراو هيينتلا اه اهب لصتن ناو مضلا ىلع ىنبت نا امكن يااما ج

 امماايو نالجرلا اهيا ايو ”لجرلا اهيا اي لوقتف عيمجلا عم دحاو ظفلب لمعتست
 ةأرملا اهتيا اي لوقتف كنوملا مم اهثينات زوجي هنا الا نانارملاو ةأرملا امماايو نونمؤوملا
 يزقلل نزكي نادكش ةياغألا مسا اماو ٠ امصخي عبات نماحل دي الو نانأرملاو

 لجرلا كاذ اي لاقي الو لجرلا اذه اي وحن
 في رعت يئادا نيب عم ا ةيهارك هسفنب لأب نورقملا ىداني نا زجي ملامنا ( حاضيا )

 ةروصلاب لو 0 كو مو اننا فرت انت" نات ىاللاو ذملاو « يش ىلع ةدحاو ةهج نم
 نانلاو ثراخلاك ةلوقنملا م العالا لع ةلخادلاك في رعتلل هيف لأ تسل ام هيف لخديف

 اتمالع هيف عمتجا ام فالخب ٠ لجرلا اي لاقي 5 1ك ثراحلا ايو ناعنلا اي لاقي الف
 ءادنلا فرح فو ةيظفل اهادحا نال ديزاي يف ا ةدحاو ةهج "سلال

 ىدادي نا زاج كلذلو هيلع امهنيب عملا يف ةيهارك الف ةيملعلا شو ةيوتعم ىرخالاو
 ناذللا نامالغلا اي » ةلوق هئمو ةرورمغلاب صاخ هسفنب ا نورقملا ءادنف هيلعو ٠ هسفنب

 نيب هيف ممحي يا ةرورضلا ريغ يف هسفنب ىداني نا زوجي هناق ةلالجلا مسا ادعام ٠ «|رف

 كلذ زاج امناو ٠ بابلا مااهنال ايريغ ءادنلا فرح نوكيال ن :كلو :لأو ءادتلا فرح

 هلصا ىلا ريا رس يار اسك اهناك تراص هل ابموزاب لأ نال هيف

 ؟ميبنت عطقلا اهيف زوجيو "هلل ”للأ اي لوقتف لصالا لع لصولا هعم لأ ةزمه يف زوجي ذئنيحو
 لامتساةلالجلا مالو ٠ ”سأايلوقتفهنم ءزطلاكت راصو ايلا نع هبف تجر كلر لا ص

 ةحوتفم ةددشم رخالا يف ميب هنع ضوعي و روك ذملا ءادنلا فرح فذحي ناوهو رخآ

 عمجيرل ءادنلا فرح نم اضوع يملا هذه تناكأم و ٠ رثكآلا وهو ؟مهللأ هللاي يف لوقتف
 اولمحو ٠ «أميللااي ًمبللااي لوق٠ كلا اند يفا 00 هلوق هنمو ةرورضلا ف الا انيس

 هديز قلطنملا اي وحن لمجلا نم يمسام هيف ءادنلا فرحو لا نيب عمجلا يف ةلالجلا ظفل ىلع

 ه|
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 ةعرقاب هل اراك دهن فري ناك ام ةروص لع هّوانب ناك امناو ٠ مدت 5 كرما هيبش هبشا

 لاوزب لو زي ضراع هءانب نا ىلع اهيبدتو اب رعم لصالا يف ناك هنال _لاوحالا
 بطاخلا ريمضلا مقوم هعوقو نم روك دلل ةيس ١

 ةدوصتم 8:00 وه يذلا ىدابلا لسن زوجت له نس

 فصوت امم ابهبش وا ةلمجن وا ةدرفم هاو اذاكلذو زوج معن جا

 )السلا نيب رقاب نطولا هب رتب (كلاءايو املاص الجراب لوقنف ثاكللا هب

 لصالا بسحب مضل ءانب لءاه راقب بحي لضافلا”ل جراي وحن ةفرعج تفصو اذااما
 بصنلا يف ةمهجلا ةركتلا ةلماعم ةدوصقملا ةركدلا هذه لماعتن ا زاج امنا « حاضبا »

 مامت نم اهب لصتا دق امب فاضملاب هبشملا تهبشا اهنال ليقو ٠ فصولا يف اهارجت اهنايرجل

 ندع تاركدلا هب فصوت اب فصوت نا زاج امناو ٠ نما يح هارجن ترج اهانعم

 ةفرعملاب اهنم فصوي ام فالخب ٠ ًاعيمح ةفصلاو فوصوملا اودانف ءادنلا لبق امل فصولا

 مغلا لع ءاببلا نم هلصا ىلع قبب نا بحي هناف

 ةدوصنملا ريغ ةركشلاو درفملا ريغ ىداخملا مح وهام سس

 هللا دبع ايو دي ز:مالغ اي لوقتف قالطالا ىلع أظفل بصنلا امهككح ج
 فوذحلا لمفلاب ةيلوعفملا ىلع عيملا بصنب نئيعم ريغل الجر ايو البج ًاعلاط ايو
 : ءادتلا فرح هماقم مئاقلا

 ءانبلا يف ظح هل نكي ملو هب هبشملاو فاضملا وهو درفملا ريغ بصن امنا ( حاضيا )
 11 ف ةقرتملا ءرقملا نع اهتم لك روصقب ءانبلا قدي تاوفل ةدوصقلا ريغ ةركدلا اذكأو
 امأو نيدرفم ريغ امهنالف هب هبشملاو ناضملا اما ٠ فاكلا وه كيسذلا بطاخلا ريمضلاب
 ا وح ]2 ايرعم اهنم لك ب صت -غ نمو ةفرعم تسل اهنالف ةدوصتملا ريغ ةركللا
 ٠ ةيلوعفملا ّس صالا وه يذلا

 هئادن ىلا لصوتي اذامبو هسفنب لأب نورقملا مسالا ىدانب له س

 ديرا اذا لب لجرلا اي لاقب الف هسفنب ىداني نا زوجي ال لأبن ورقلا نا ج



 1 هاا مال طلال ا ل اال" الا الا با

 "1 1 3 1 ١

 لزنيف هبحاص ةلزنم امهنم لكأ اليزنت ديعبلل وه امي بيرقلا ىداني و بيرقلل وه ام
 لاقيف ديعبلا كح يف يف كلذب ريصيف اهوحنو هتلفغواهضارعا سس لعل هل 0٠٠

 اهرعو هنو ةظقي اذ نك اذا ل اهو دي ز ايهو ديز ايا

 لاعلى ر دانك نأ ريغادإ د ناك ىلو ني را لاق وقل محيفكذب نوكيف
 ىدانملا امس[ س

 هب هبشملاو فاضملا وهو درفم ريغو عمجاو ىنثملا هيف جردنيو درفم ج
 ةدوصقم اما ةركللاو ةركن وا ةفرعم اما درفملا ٌمفاضلاب هبشملا امتفرع دقو
 ماكحا كلذ نم لكلو يدب ذخ الجراي ىمعالا لوقك ةدوصقم ريغ وا ةنيعه يا

 ةدوصقم 1 ةفرعم وه يذلا درفملا ىدانلا عمرا سس

 ناكاذا 8 نزح وا ص رح ءادنلا لقهب مفر 0 لع“ ءانملا هكح ج

 ا اذار كل مفلا يلع نال تار طع

 هي ودسأيو اذهاب هو

 همت مقلا لك ب بي 5 ةكرللاب برعملاف يا اًقرح وا ةك رح اناوق ( ءاشنا |

 يذلا 1 قدلاكا ورحب ترعملاو ىفاناوخ اريدقنو دي زايلاقيف اطفا دعا ماا

 واولاو نالجراي لاقيف ىنثلل فلالاك همفر ةمالغ وه يذلا فرحلا ُُط ىنب هدح ّط

 اريدقت مضلا ىلع هلانب ددجيأ ءادنلا لبق ينبملا اماو ٠ نوديزاي لاقيف ماسلا ر كدا عمجل
 ها برعملا هيشاوثأئب نال وبيسو ب يدك يالا كك را لممشل وهو

 يف زيدقتلا اذه رثا رهظي و ٠ تاينبملا رئاسنم هريغ لع و درطم سايق ىلع لامعتسالايف
 اذهايو بصنلاب ماعلا هي وبيساي لاقيف لحل اءابتابصنلا هيف زوجي هناف ينبملا اذهل عباتلا
 مفرلاب لقاعلا اذعايو ماعلا هيوبيساي لاقيف ردقملا ءانبلل .ًءابتا عفرلاو ك 0 لقاعلا
 دقو ادم يذلا بطاخلا ريم مقوم عقاو هنأ نم مدقت اى رركاذلا ىدانملا ينب امناو

 عمو عظفل هبشت فاكلا هذهو كيرمتلاو دارفالاو تالطخلا م هلسضت ىف
 هنوكلىدانملا اذه ينب ةرباشملا هذه رابتعابف . كانهو كلذ وحن يف ةيفرملا باطخلا فاك
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 ا ل د1 كاسل امعدعأ لاقوب رطلا يف امه ذا رام اقرس نأمل +
 هلع اعل هل زر هيقاف راخلاب نضللا راف :٠ ذك" عضوم يلا ينفاو مم ٠ «راجلا عب

 ٠ ٠ لءفا هل لاقف هودع ربتخاينعد هللاقف ١ ٠٠ راما عبب همواس ٠ ٠ ٠ ةبكافلا نمليلق
 ٠0 عجرب لف بهذ اريخا ٠٠ اًبايا اطوشو ًاًباهذ ًطوش هي رجي ذخاو راملا كر

 راملا تعب 35 ٠ هيحاص هيقل ٠ : قيبطلا لخا ٠ ١هب هردغ ققحو هءوجر نمصللا سّئيف

 5 قبطلا اذهو هلام سارب هباحا

 لصف

 ىداخلا َّق

 ىدانملا وط 4 0س

 وحن ءادنلا فرح ةطساوب ةرهاظلا ءاممالا نم هلاقا ىلطي ام وه 3

 ىلا ةددللق  ةزمملاو "ياو : او ءايهو 'انأو اي ينال يدي زاي
0 

 ديعبلل وبف ىق ىبب © امو ديعلاو بي رقلا نيب 2 بي رملا

 اهلوبق ناكما مدعل ىدانت ال ةرمضملا ءامسالا نال ةرهاظلا ءايمالا نماناق ( حاضبا )
 هعوقول باطخلا ىنعم نمضتي ىدانملا نا ذا ءادنلا ةطساوب اهيلا هحوتملا باطحلا لدغ

 الف هيلع ءانبو كيداناو كوعدا وحن يف ةيعسالا فاكلا وه يذلا يطاخلا ريض عقوم

 ال هنال بطاخلا ىدانب الو امهعضو يفاني باطلا فلكت نال بئاغلاو ملكتملا ىداني

 ىداني نا هيف حصي هناف بئاغلا وا ملكتملا ريض ىلا فاضملا اماو ٠ رخآ ًاًباطخ لمحتب

 ريع ىلا, فاضملا فالخب همالغ ايو يتالغاي لايف هيلا باطحلا هيحوت لبقي هنال

 اي لاقي الف رخآ ًاباطخ لمحت الف اًبطاخم راص دق هنال ىداني نا حصب الف بطاخلا
 فيقتل هوفز> كيسذلا ءادنلا لعفأ لصالا يف هب لوعفم ىداخملا نا ملعاو ٠ كمالغ

 000 دل اذه راصف ا دب ز يدانا ديا زبار اق لمالا نوكيف ءادنلا ف رحب نع اوضرعو

 تناك اأو ١ ٠ ىدوانملا ةراع دم رابتعالا اذببو هماقم ءادنلا فرخ مايقل كف دل

 ديعبلا ئداثب نا ضرعي دقو ٠ بابلا ما اهنال ديعبلاو بي رقلا ىدانملا نيب ةكرتشم ي



00 0 : 

 ما ا دا

 0 ديز نم تضبق ؟ ٠ ب

 لسا زي راب ىلا كرفس يف تقفنا م -كناتسب يف ةرجت
 انت كر :ترخا 6 ل 0 فائصا نم مكدنع ؟ ٠ مكانا

 ةي ريخلا مك بارعا لحم ىلا رشا 57
 مك ٠رصم شرع ىلع ىوتسا كلم مك ٠ نا اريمخ وهو ةسردملازم جرخ ر ذيملت مك

 وهو اهدلو تام ةارما ك٠ لفاغ تناو كتببن هيبنت ك٠ فقاو تناو كيلا ترظن ةرظن
 دان رح ةادعاتكا < + دعما لو تسرد ةنس يك مكتندامريس ا ا
 بانك عفت تناوتملاط باتكك صوصللاترثات ذا ةموكملا تكسما صل 6 ٠ قشمو

 ةيربخلا ك زيمم ةلاح ىلارشا 858

 فطقةرث نممك ردقا ملو مكروزانأ تدرا_ةرم ك ءانرفس يف امادقفنا راند م
 ا نولمحي ال امدخ كددع ك٠ ءافولا اوظفح اف مهنبح ماوقا نم مك ءاهجاضنا لبق

 يب ردغبنا دي ري الجريفاتا م ءاهرهشي دهتجم رذيملت ةسردملايف م ؟٠ ينعفنيال اًنبايل 5
 نيلاله نيبهتامح عضو ةي ربحا مك 0 ىلازشا<

 لهاجمكو نعت ناكل قاعل قاع مك اوكبت ملو انحن مكو اوصقزت ملو كك انرمز مك
 كما نيع ترق مك ٠ [ملاس مهيلا كعوجرب كتوخا كب حرف مك« اديعس ناك لهاج

 نا كلاس م. نوبئاغ عتاد دبع اننلع ةعاس نم مك ٠ ةيفاعو ةحص اًملتمس كتار ذا كب

 ءادمرلا نيعلا سعشلا يذ وت مك ٠ قحلا نع سانلا ىماعتي مك ٠ لعفت مل تناو ينروزت

 اهيبارعا لع ىلاو .ياكو اذك ريمش ىلا رشأا ١

 ةب رض اذكو اذك تبرض ءاذكه يأتري ملاع نم "ياك ءاهرد أذكو اذك تضبق
 نم ”ياكء امهر د اذكو اذك كلمناكء اباتك اذك اذك ي دنع ٠ كترز ةرايز نم نإاك

 ةليل اذكو اذك تربس ٠ ةسردملا نمت درط ذيملت نم ياك كلامناك لام
 ليا ا

 ياك ٠ امهرد اذكو اذك تقفنا ٠ لفاغ تناو كشهبن .هيبنت مك« كلاهناك امهر د ك
 اذه لاق ملاع نم

 ةهاكؤلا ليف 6 | ؟



 مس

 لادا تردد انيذ وا تكو "تك نالف لاق لوقتف هنودب وا امد لكلا عم

 طق ديبوا طق "تك نالف لاق لاقي الو ٠ تي تيذوا "تيك كبك نالف

 دال مقوم أمهعوقوأ تع امناو ٠ روهشملا ف حفلا ىلع ناتئيم أهو ٠ نيتدرفم

 ىف ثيح نم بارعالا قحتست ال ىلا

 نعدب ىكي و هتف مهضعبو روهشملا وهو ءابلا رسكب ”مضب تاياكلا نم ( هيبدت )
 ةياكحا عيبج فلا ايوع هب نك ي كرم يرخيو ةعسنلا ىلا ةثالقلا نم درفملا ددعلا

 بارعالاو اًعنومناك اذاهنم اهطاقساو اركذمسحاصملاناك اذا هب ءاتلا قالا نم ةمدقتملا

 ' ريشأ ةعضب تبل لوقيف هيلع هتاوخاو نيرشع نفظعو' سبك رالاو دارفالا يق ءهاعبلاو

 الوسر نورشعو ةعضبو ةلاسر ةرشع "عضب و اباتكر شع ع يددعو نيئس مضبو

 . عست ىلا ثالث نم عضيبو ةعسن ىلا ةثالث نم ةعضي دارو ةفيحص نورشعو ”مضبو
 بسس <

 نيرا 4

 ةردقم نب هرجو هبصن زاوجىلاو ةيماهفتسالا مك زيم تنم ةدايز بوجويلا رشأ
 ٠ ٍباتك نم تارق مك ٠ رادلا هذه تي رتشا رانيد كب ٠ قودنصلا يف امثرد مك

 0 ا لو تقرع مك :تيذ ةنيدم مك ىلا + تعب اراد مك ١ ةرق نم تزطق كك

 مكيف . كتديصق انبي مك ٠ كتيضق تدئب اهرب مك لع ٠ كرفس يف خصرف نم تعطق
 ٠ ودع نم تب راد 0 ةك رعم نم تضخ مك ٠ كل ًاقيدص ؟ ٠تازن راد

 ارجو اًبصنو امفر ةيماهفتسالا  بارعا لح ىلا رشا 8
 ةليل م" ٠ هيلا ءتفتلا ةثافثلا مك « تيشم اموي مك ٠ صفقلا يف اروفصع مكح

 )0 11 - كانك ارطسرك ١ تاك 0غر 5, هتدارش دخل اذن < ترهب
 ٠ باتكلا اذه تذخا اهرد كب ٠ كلام سار ناك مك ٠ اذهتب راشا راثيدكي
 راهنلا يف تلكأ ةلكأ 5 ةليللا هذه كانا اًقيض م٠ كققيدص دنع تثكم ةعاس

 نيلاله نيب هرك داو ةيماهفتسالا ؟زيمم فذحثيح ىلا رشا 7



 نكن

 اليلق الا فاطع الب ةرركش وا ةدرشم 000

 اهبارعا - تأ نب

 مفر لحم يف نوكتف بارعالا هوجو يف فرصتتف م بارعا 3 5
 اريح او: تع ال عباتب عبتت الو فرحلاب وا ةفاضالاب رح وا بصن وا

 أهزيمم ؟ج وهام ١

 ريغ ال هع اكو اذك يددع لوقلف طقف ابوصتم در نك 04

 تفرع م ةظيد 5و 5 اهنا 1 شو روما ةعب راف اذكا ل ) هيل

 لعل ابنا 1 فالخب امهروااذكو اذك تضبقلوقتف ريدصتلا يفا

 ةفاضالا, الو اقافتا نع ءرح روحي الف اهدي نصن بجي هنا < ةفوطتم را
 بارعالاهوجو يف فرصتلاو زيممىلا راقنفالاو ماهبالاو ءانبلايف اهقفاوتو ٠ نييفوكلل اقالخ

 تيادطا عاج يكلا انك 'لايضسا نفك

 نآك ةفرعم درفملا نع انوحباو ةفوطعمو 00 8 لمعتسا اهنا 3

 نعءو دوبعم قباس مويل اذكو دك ار اذك اذك موي تّنح وحن ةركتاوا

 اذكو اذك نالف لعف وحن لمفلا نعو ءاذكو اذك نالف لاق وحن ثردحلا

 ا"رمعو الضاف اديز تيار وحت امهلصا ىكَي نيتلك ضيا اذك لمعتستو ( حاضيا )
 ءازح 0 10- ادكهأ لا هلوق هنمو كشرع ادكعَأ وحن هيبنتلا اها لت

 نوكتف هريغ نع ربخي نم اهب ملكتي امنا ددعلا ريغ نع أمم يكملا اذك نا ملسلا قوذلا هل

 رادلاب لوقث لب اذكعضوم وا اذكر ادب تازن«ادتبا لوقث الف هنع ربخلا ءالكنم ال همالكنم

 اذك عضوممو اذكر ادب تلزننالف لاق كلذب كدع ربخينملوقي وينالفلا عضوملاو ةينالفلا
 ثمذو تكيف كلوا ا

 نيئركم الا نالمعتسا الو لورا يف لما نع أمهم ىكحي امنيا 0



8 

 لكم روز مقلالابنا الأ ههوحو عيمج يف م بارعا 5

 ءانراز ىف نم "ياكل وقتفةلم-هبش واتم الا اهربخ نوكي الف ا اذاو
 ةاردا نم 'نبجا لجر نم ياك لاقي الو اندنع لجرنم ”ياكو

 اهزيم محوهام س

 01 دقو اذه لاق لجرنم ياكو حن ني اروع اد رغم نوكي نا. ج

 تفرع الجر رياك وحن 0

 يىلا غايشالا اماف ءايشا ا ناقفتنو ايشا ف ةي ربخلا و - ياك ف لتخت ( هيث 0

 ديال رايك ريح نا" ةطينب مكو تفرع © ةكارمار اكن“ ١ يعف اهيف نافلتخت
 ةفاضالاب رورج وهو عج هي أدرفم نوكب مك زيممو أب ابلاغ نم رورخ وهو أدرفم الا

 اههبش:وا ةلجلاب الا اهنع ربخيال * ياك نا 4. مك ف الخ ةرورجم عقنال "ياك نا

 7 زيا ىلا راقتفالا < ماهبالا ١" يصف اهيف ناقفتن يتلا ءايشالا اماو ٠ مك فالخب طقف
 لاقي ال يكف البق: نوكي ال اهزيمم نوك "1 ريغكتلا ئاشنا "ه ريدصتلاموزا "4 ءانبلا
 ال ليلقتلاو ريذكتلا نال هب رتشأس باعك نم "قا لاق ال كلذك همر اس مالغ كك

 مدق) اك ملا يف الا تارعالا هوجو.( لوهجم لبتكسملاو هدح كرعام يف الا نانركلا
 اذك يف كلوف اما سس

 و ةدحاو ةلكرتمت ا كرا اذوهيشتلا فاك 0 0 اهم َ

 ل1 نكت اددملا نع اما يريثبا مدلكلا ىف ا كيو :اهلصا لارحب

 نوكتن فدل نعاماو :ايماا سقي نيم للا جاتحتث مهيم تدع نع اك

 لوقوا لمف نم :ىشنع ث ثيدحتلا يف عقاولا مالكلا ث » ردحلاب دا راو“ تكتل

 ددعلا ن :. ةيانك تن 6 نا اطادعسا تكا حس

 ةفوطعمةرركم لمعتست نا اهيف بلاغلا نا الا ةيماهفتسالا 5 لثم



 مو

 هده مكزيم فذحي نا زوجي له سس

 ,ضام لمف لع تلخدول ؟كلذو ليلد هيلع لد الك هفذح زوج ج
 ىكبت مك و حنو ةمالستسا مك وا ةرم مك يا كاومل تملستسا مك وحن عراضم وا

 ظ حاونو ءاكب مك كيسا حونت مكو
 ام اماف روما يف ناقفنتو روما يف ةيربخلا مكو .ةيمابفتسالا مك فلتخت « هيبنت »

 رجلا ةيربخلا زييمت يف لصالاو بصنلا ةيماهفتسالا زييمت يفلصالانا ١” وهف هيف نافلتخي
 نا ” يجو اًدرفم نوكي ةيريخلا رييمتاو ادرفم الا نوكي.ال ةيمايظتسالا 000 |
 ةرورضلايف الا اهزيمموةي ربخلا نيب لصفي الو ةعسلا يف زئاج اهزيممو ةيماهفتسالا نيب لصفلا

 يضاملاب صقخت ةبربملا نا "0 ريفكعلل ةيربخلاو ريفكتلا لع لدت ال ةيماهغتسالا نا
 يرقشتم تك لاقيذا ةيماهفتسالا يف زوجيو ميكلمأس يل نالغمك لاقي الف برك
 عمم الكلا نا 7 ةيماهغتسالا عم هفالخب تالكلاو دلالي تع ةيريطا عمم ءالكلا نا "5
 ال ةيريخلا ٠م لدبملا رسال نا 4 ةيمابفتسالا عم هفالخب ًاباوج يعدعس ال ةيربخلا

 هنارتقا يجيث ةيمابغتسالا نمل دبملا فالخب اهادعمهنم لدبملا نمضت مدعل ةزمهلاب نرتقي

 فكوتس لب نوسمخ يل ديبع مكة ربخلا يف لوقتف اهانعم هنم لدبملا نمضنل ةومملا
 امينا( ويف هيف ناقعتي اب ماو ١ نونا 1 نورشعأ كلام مك ةيماهفتسالا يف لوقثو
 "5 امهماهبال زيمم ىلا نارقتفم امهنا ؟نوكسلا ىلع امهةاني نا ؟ نايعبم امها" ناهس
 امهيف اهبلبق املمعي الف ردصلانامزاب امهنا 7ليلد هيلع لد اذا امهزيمم ف ذح زوجي هنا

 بارعالا هوحو يف ناتي واستم امهم" رخلا فرج)ا فان |١

 ياك داري , اذاه س

 مالكلا يف لاهعتسالاو ريغكتلا ىلع ةلالدلا نمةيربلا كب دارب ءام اهب داري جا

 يف الخاو نيودتلا ناك امو ةنوذملا ّىاو هيشتلا فاك نم ةكرم و٠ يربخلا
 ةنكاس نودلاب "نياك ل وقتف اًنون طخلا يف ممري نا زاع اك

 اهبارعا كح وهام س



 ما

 اهلغم ضيا ةينبم يشثو ءانمركأ لجر رك مالغوحن فارضملاو انررم ريقف

 اهبارعا لحن كح وهام لس

 عضوم يف نوكتف ا (صنو امنر هقرع يذلا ةيمابفتسالا 53 َج

 فيس نوكتو يلا تيب يف ريجا كلوقك كلت نوكت ثيح ءادتبالا ىلع مفر
 مكوحن ةيفرظلا ُط وادي ز اديرع ةيرض مكوحن ةي ردصملا ىلع ب صن عضوم

 ةيماهغتسالاك يف مدقن م خلا اندنع انمدختسا_مالغ كوحن ةيلوعفملا ىلع وا تعم مايا

 كل نس

 يف ريجا مك وحن هيلا مك ةفاضاب ارورج درفم نوكي نا هيف بالغلا ج

 ةرهاظ نك رجب نازوجيو اهب ادلزن نئادم مك وحن كلذك اعج نوكيويلا تيب
 اهب ادلزن نئادم نم مكو يبا تيب يف رريجا نم مك لوقتف

 لعجو ءادتبالا لع هعفر مهضعب زاحاو 0 يف روهثملاوه اذه ( حاشبا )

 ادتبالا زاجو هربخكللو ادتبم اهنا لع ةمع مفرب « ”يلاخو ري رج اي كلل ةمع مك »هلوق هنم
 نوكت نا زوجي هنا ىلع ٠ ةب ردصملا لعب صن عضوميف اذه لع كو هيلع «مدقتنا كنتوا
 ةمخ رج يوريو كئنيح فوذحم ز زيمملاو ادئبم اهلعج لع مك نعا: ربخ ةعوفرم قو ةمح

 اهزيميو ةيربخلامك نيب لصفي الو ٠ زيبمغلا لع ضبا بصنلا اهيف زوجيو ٠ روهشملا لع
 فرظلاب نوكي امنا ذئنيحلصفلاو ةرورضلا ّلَع اهعم روصقم وهلب ةيماهفتسالاك ةعسلا يف
 ليقو هرج لع زييمملا بصن حجري ههبشو فرظلاب لصف اذاف ةيلعفلا ةلمخلاب وا ههبشوا

 ابدودحم ضرالا نم ٠ هنود مكو اًنانس ثءاوث » هلوق هبصن نف ةفاضالا عانتمال بجاو
 « عافت ردجام ةهيسدلا مخض ٠ رديس ركب نب دعس ينب يك هلوق هرج نمو « اهراغ

 ىلع يرجلاو زييمتلا لع بصنلا بجوا نم مهنه ةياعفلا ةلمجاب امهنيب لصف اذاو

 بصن بجي لوالا ىلعف « مدع ّلَع الضف مهنم ينلان مك » هلوق كلذ نمو لعفلا ىضتنتم
 فوذحم زييمتلاو ينلان لعاف هنا َّلَع مفرلا ًاضيا هيف زوجي يناثلا ىللو زييمتلا ىلع الضف

 + اضف ينلان رةرع مك هيلا



 علا

 رجلا اهزيم يف ذئأيح زوحي رج فرح دعب ل تعقو اذاو تعب ةاش كو تيرتشا
 ص ضيا بصللا هيف زوجيو رجلا هيف زوجي ال كلذ نودو ًابوجو ةردقم نك
 اذه تب رتسأ يغرد 9 اذه تي راشا مرد 5ب لوقت راتخلا وهو لصالا

 مك ىلع عرف امنال بك رملا ددعلا زيمم لع ةيماهفتسالا ؟زيمم لمح امنا ( حاضييا )
 ىلَع رجلا فرح لوخد طرتشا امئاو ٠ درفملا ددعلا لع عرف بكرملا ددعلا نا !؟ ةيربخلا

 فرحلاب رجلا فعضا راتخلا وه بصنلا نا ع امهنيب ةلكااشلل الط اهزيمم رج يف مك
 حيت ريغ وهو ردقملا فرحلاب ال ةفاضالاب وهام م 10 نا مهضضعب عزو ٠ ردقملا
 بك رملا ددعلاو بكرم ددع ماقم اهءايقأ رجلا لمه ةملاص ريغ ةيماهفتسالا مك نا هليلدو
 فرح لوخد اوطرتشي مل ةفاضالابمك دعب رجلا ناك ول مث هماقم ماق ام اذكف رجلا لم ال

 رجلا نوك بوجوب يضقي طرشلا اذهف زوجي ال كلذ نودو اهزيمم رج زوجيل مك لع رجلا
 اهب ظفللا نع ًاضوع مك يلع لخادلا رجلا فرح نوكل اهراهظا زوجي الو اب وجو ةردقمنب

 5 اهزيم ىلع نم دازت ىتم س

 وقيدص نم تنخ مك وحن دعتم لعفب هنيبو اهنيب لصف اذا كلذ ج
 هب لوعفملاب سابتلالا نم ارذح اذه لثم يف نم ةدأيز بجوا مهضعبو
 هكح ىلع يقب رورحلاو راجلاو فرظلاك هريغب وا مزال لعفب امهنيب لصف اذاف

 ايامك كددع مكو مجرد قوددصلا يف مكو الجر ءاج مك وحن 0000

 50 هزيم فذح زوجي له س
 زيبقلاف بك ةسمخ لاقف تن رتخا'يككلوقك ليلذ هيلع لدااذا معنا جا

 أمفذح زي مل ليلد نكي مل ناف تي رشا ًًباتك مك يا باوجلا هيلع لد فوذحم انه
 ةيربملا مك يف كلوق ام س
 ةرادصلا قح الو ريثكتلا ءاشنال يربخلا مالكلا يف اهب ق'وي اهنا ج

 يو انرفاسردلب مك ىلا وحن رجلا فرح الا اهيف اهلبق ام لمعي الف ةيماوفتسالاك



 و

 وحن لمف اهدعب عقي ملاذا ١ نوكيو ءادتبالا ىلعف اهعفر عضوم اما ج
 . اهدعبمقو اذا "كانا ةلوسرك و مزال لمف اهدسب عقو اذا * كدنع ًًاتك 0
 اهريمض ىلا افاضم اعما فار وا كاخا راز الجركون اهريعمل مفار ردعتم لعف
 ربخ مفر عضوم يف اهنا مصالاف كذيمالت وحن اماو |١ دلاخ هذيل محلا !ًذاتسا 0
 رخام ادعبم كذيمالتو مدقم

 لاغتشالا لع بصن عضوم يفو ءادثبالا لع عفر عضوم 2 نركت أ سس

 "0 رش [هريمصأ كمان راعتم لعق اهدعب مقو اذا نوكي كلذ ج

 ءادتبالا ىلع عفر عضوم يف اهنوك هذه ةلاحلاو 5 يف زوجي اهتمظن ةديصق مو هتي رشا

 فوذه لعفب بصن عضوم يف اهنا يا _لاغتشالا ىلع بصن عضوم ىفو حجرالا وهو

 عفرلا هيف حجرتي اذه لثمو هتبرض ”دب ز كلوق مح ين يعف روكذملا هرسفي
 اهبصن 0 نركي ين يأ ّط س

 تالتخاو مالكلا يف اهعوقو فالتحلاب فلتغف ايصن عضوم اما ج

 قلطم لوعفم بصن مضوم يف يعف ردصم نع ةياك تناك ن اف لماوعلا
 هب لؤعفم صف اهيضتقي دعتم لعف اهدعب ناك اذاو تمسنبا ةماستبا ىوحن

 موب كوخ هيف لوعفم ىهف فرظ نع هاك تب راشا بانك ؟ ومن

 دل كابتن < وع هلراخ يعف سان لعف اهدعب عقو ناو ٠ ترهس ةليل و

 اهرج عضوم نوكي «يش يأ ىلع س
 ؟ مالع وع فاضم ابمدقث اذا كلذو ةفاضالاب اماق اهرج عضوم اما ج

 اذه تي رتشامرد مب وحن اهيلع مدقن اذا رح فرب واتمركا الجر

 ١ ١ خيايعمالا كزيم كح وهام س
 تك وحن بكرملا ددعلا زيمم َلَع المح ابوصنم ادرفم نوكي نا جا
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 قليلا

 ةيماهفتسا م يو ثيدح وا ددع نع اهب ىثكي ةمهبم ظافلا اهي دارملا ج

 هرسسفي ريم ىلا رقتفمل اهم لك * تيذو تيكو اذكو يكد 10
 اهفرعتس ماكحا زييمتلا اذهلو هماهبا ليزيو

 ةيماهفتسالا م يف كلوق ام س
 |هيونوكسلا ىلع ةينبم و طقف ددعلا نع ةيانكلل عوضوم مسا يش ج

 كىلاو اذه مب وحن رج فرح ناك اذاالا اهيف اهلبق ام لمعي الف مالكلا ردص

 نيعضوملا يف رج عضو ف 8 تمركا الجر م مالغ وحن اان وأ ترس دإب

 را فرح لوخدك مسالا تامالع اهلوبقل ًامسا ةيماهفتسالا < تناكامنا ( حاضبا)
 ةيعاقيالا وا ادعبم اهناف ةنيدملا يف ماع 5 وحن ةيوانسالا ةبسنلا اهوبقو ةفاضالاو اهيلع
 ددع يا ىنعي يا مهبملا ددغلا نع ةياك ينو ٠ هب لوعفم اهناف تكلم دبع ؟ وحن

 فرحلا تهبشا ليقو هنم ةزمملاك يهف ماهفتسالا وهو ىنعملا يف فرحلاب اههبشل ةينبم ينو
 لكى عو اهرسفب زيمم ىلا اهراقتفال راقثفالا يف هتهبشا ليقو نيفرح ىلع اهنوكل عضولاب
 راقتفالاو عضولاكهريغ يف هب اههبش عم ىنعملا يف فرملاب اههبشل ةينبم نوكت نا عنمي الف
 اهنمضتا مالكلا ردص احل ناك امناو ٠ ءانبلا يف لصالا وه هنال نوكسلا لع تينب امناو
 لك نا ٍشنو مثدنع ةررقملا ةدعاقلا ص ءانب ةرادصلا قح هل يذلا مابفتسالا فرح ىنعم

 مالكلا ردص مل 6 ذاو فرحلا كلذ ىنعم نمضت ام اذكو امهريغو يننلاو

 ناضملاو رجلا فرح ريغ مك يف لمعي مل هيف هلبق ام لمعي ال مالكلا ردص هلامو
 ؟ بارعا تح وهام س

 ُث' نوجتف ل.ءاوعلا رابتعاو مالكلا يف ابعوقو رابتعاب نوكي امنا 34

 رج عضوم يف وأ بصن عضوم يف وأ عفر عضوم

 نوكي نياو اهعفر عضوم نوكي ءيش يا لع س



 ان

 بس تمظن ٠ نوعسأ يدنعكل ٠ رشع ةعبسب تلعف اذام ٠ ةسمخ تعب ٠ ةعب را تي رئشا

 0 ٠ فالا ةعبرا تلسرا له ةئامسمخي تاعف اذام٠ رشع ةثالث ةئسلا يف يتقفن تغلب

 ٠ ةرشعيتدثن طولا نع تبغ ٠ نيسمخ هي زنتلا يف بتكا ٠ رشعترهس ٠ ةعبس توريب ةنيدميف
 ا نا ا سلا هذه بساني اودع عض 5

 اد «ابكذك ١ نقب ء_لاوجا ٠ ريطخ” ٠ ؟رانيو +. ىوأ ثان. ٠ رلاجر
 00 رتالخخ ٠ ةماح ٠ ةلاسر ٠ ل ارعاش ٠ ةليل

 ٠ ةئيفس ٠ قطانم ٠ ررايطا ٠ دبعأ ٠ ةرهز ٠ ةرث .اباوج.الاوس ادق ٠ نينس٠ 0
 .. أو ناعن ضر ”ينتاكو نارعاش * صرخت كا ةبيعك 0 نإ

 وقن ناب اهيلا ؟ يجما ىلا هقوشو توريب ة دل فمر نايم لا 7

 0 ٠ تورز ةنيدم كلل فيعا نا ةرملا هله يف باط دقق :٠ . لا ٠ الغم

 ٠٠ةيروسلا ندملا سورع٠ءاجيفلا قشمدل را نانبل ةنيدم يف ٠٠ توريب ام
 ٠ ٠ةخذابلا حورصلاو ةخماشلا روصقلا اهيف ٠ .اهقاوساو اهتايانب تنقتنا ٠ ٠ اهتراحن تعسنا
 004 ٠ اهكراوح ءاخ ٠ + عز ولم ايقرتحاف اهيل لكلا نين نان رجب انور كدا
 قرطلادتاو ايف ةماقالا يف ةبغرءرملا ديزي امم ٠- 0 او عباطملا ة 0

 نيبو اهنيبكلذكو.٠ ٠ قشمونيبو اهنبي ديدح طخ دم” ٠٠ ٠ نانبل تالت قرطب اهتالحم
 ٠ ٠ ةليمرلا ىلع اهطحت نم جرخت ةيئاب ربكلا تاراطققال طوطخ 0 تدعما مويلا" * ناورسك
 ىلاو 'كابشلا نرف ىلاو ةطسبلا يلو ةرانملا ىلا اهنم عزوتن مث داحتالا ةحاس يف عمدجت
 نال هنع قيضي امكلذ ريغو ٠ ٠ اقنور كلذ اهدازف زاغلاب ذليل راثثو.. .رسجلا

 ٠٠ ةيروسلا ندملا يف مويلا اهل دن ال ةي راحت ٠ ٠ةيملع ة ةئيدم توريب. نإ َّط ليلو كلذ

 ٠٠٠ توريب يات نا ٠ ٠ .اذه دعب قوشلا كثرهي امأ ٠ ةبراقم نم ثوريب اي تنل ايش

 هللا هاش "كرا ٠ ريثإلا نيملا كل في
 ىلإ

 تاياكلا ذي
 تاياكلاب دارلا اننى



 "ما

 ةدحاولا ةككلاكأراص اههنال اههرد رشغةسمملاب تلعف اذام لقو ردصلاي ا لوالا ءزجلا لع
 يف رثكألا وهو طقف دودمملا فرعت نا زوجيف راني د فالا ةثالثو مرد ةئامثالث وحت ماو

 فرعن نا زوجيو ٠ راديدلا فالا ةثالثو مهردلا ةئامثالثب تلعف اذام لوقثف لامعتسالا

 تالق ادام ا وفتف دودمملا ىلا اقالشم هل ازييمت يناثلا ءرطلالسجحو طقف لوألا
 يلايللاب يراتلا ةقب رط ةفرعم تدرا اذا ” رانيد فالا ةةالئالبو مردةةئام ثالغلاب

 ةليآ لوال اذه تبعك لقف رهشلا لوا يف تاك اذا ٠ كلذ ِكنودف
 ف ةادحل اذاو هلهتسملوا هترغل هلثمو يف وا دنع ينعمب ماللاو نك 0

 فصنلا ىلا هيلب ام يفو هيف ماللاو تاخ ةليلل تدثك لف هنم رشاعلا ىلا هغلاث وا هيناث

 تاخ ةرشع ىدحال م نولخ رع ىلا اذكهو ”نولخ ثالثا ُتانلخ نيعلبلل مادبا ينعم

 رهش نم فصنلل تبثك_رذئنيح لوقتف هنم رشع سماخلا وهو رهشلا فصن ىلا اذكهو
 ارهش نه ثليتب وا تل ةرشع نسخ تيدك ل وقث وا دنع ىنجماللاو هفضخل 1|
 دنع ىنعمب هلاغما فو هيف ماللاو انك رع نا ردع عبرال 0 ا

 اذكهو عبسلم ناهل م ”نيقب نيرسشعل تبتك ل وقث م تيقب ةرشع عست ىلا اذكهو يف وا

 هنم ةليأ رخال تنتكك لوقت م اذك نم تيقب ةليل تبتك لوقتف ةنم تيب ةلئا لأ
 هجمووهس

 نيرا
 لعاف نزو لع غوصملاو فوطعملاو دوقعلا ددعو بك رملاو درفملا ددعلا يلا رشأ ٠

 يفتمظن * ةلاقم ةرشع سمج ةفسلفلا يف تيخك ٠ نيتاسب ةعبس يق الها نمت
 ٠ مهتثالث اًعبارتنكف موقلا تينا ٠ رعبا عبار باعكلا اذه ٠ دئاصق تالا سلو هل

 ةثالث دادغب يف تقا ٠ سيردتلا يف ماع نيثالث تفرص ٠ سمخ ةسماخ ةلاسرلا هذه

 تيقلا ٠شرغ فلا ةئامم اًراد تعب ٠ رائيد فلاب رادلا اشرف تي رتشا ٠ اموي نيثالثو
 امبس تبرس٠ ةثالث بتك يدنع ٠ ةدمخ سداسموقلا نيب ناك٠ ةبطخ ةرشع سمخ

 داذعالاهذه ف "رعت هبسجب اهنملكد عب هكح هطعاو اهبساني | زيمم دادعالاهذهلعض

 ٠ نيسمخو ادحاو الا تضبق ام نورشع ٍينءاج ءرشع ةسمخ تعب ٠ ينام يدنع



 نما

 ثلاثو نيدثا عم ناثكم هنم قتشا يذلا ظفللا عم لمعتسي ن ا لوالا اضي|نيب رص ىلع لمعتسي

 هنم قتشا يذلا ظ فلا هيلي أمعم لمعت نأ ياثلاو ٠ ةرشعلا عم رشاعىلا انكفية لالا عم

 ركذملا ىف لوقتفهتفاضاب 2 لوالا برضلاف ةعسن عم رشاعىلا انكم نسا مم تلاتك

 دحا هانعمو ةرشع ةرشاعىلا نينا ةيناث هذه ثناوملا عمو ةرشع رشاعىلانيدثا يناث اذه

 اتونم هبصني ناو هيلي ام ىلا فاضي نا هيف زوجي يناثلاو !"رج لهو نيتنثا ىدحاو نينثا
 ةعبارو ثالث ”ةعبار هذهو ةثالث ”مبارو رقثالث 'عبار اذه لوقتف لماعلا لعافلا مساك

 اذكهو ةعبرا ةثالثلا لعاج هائعمو اعست وا عست ةرشاعو رةعسن رشاع ىلا اذكهو الث

 ةدحاو يفو ”يداح دحاو يف لاقبف يناكملا بلقلا ةدحاوو دحاو يف عقيو ٠ ثنأولا يف
 رشع يداح لاقيف هتاوخاو نيرشع عموا ةرشعو رشع عم الا نالمعتست الو ةيداح
 نوءسنوةيداحو نوعستو ,داحىلا !لكعو نو رتغو ل داحو نو رشعو .داحو ةرشع ةيداحو

 فلالاو ةثاما كح وه ام س

 رانيد فلاو مرد 'ةئام لوقتف | درغم امهب دودعملا ىلا افاضي نا امهكح ج

 يف اوشيلوهلوق هنمو 0 ىلا ةئاملا فاضت دقو ٠ ةفاضالاب زورجم ادرفم امهز يم نوكيف

 هلوق هنمو يوصي م ةئاملا زيت دورو دش دقو ٠ نيدس ةئامثالث م

 هيلع ساقي الف ( هائفلاو ةذاذللا بهذ دقف. ماع نيثئام ىتفلا شاع اذا )

 ممأ ّط لأ لخدأف زييمشب رسفملا ريغ درفملا ددعلافب رعت تدرا اذا ١ ( ةدئاف )

 الآ لسناف نيبقت رسقم وهو هفي رات تاز اأو ٠ ةرشنلا ىلا قينتالار تيلولا ]3و هادعلا
 تدلل ددسب لسفت اذكرو ٠ اياوثا ةيسعا يعي لاذع لقو هريس بمن ةنددفلا مسا يلع
 ”ردعلا ]ع لأ لخداف افاضم درقملا ددعلا ناك اذاو 'اهرد نيسملاب تاعف اذا لوقتف
 اا ادام يفلالاو هئأملا في رمثا ف لوقت انك و باونالا نسج كنت لقو هللا لفاملا

 تعب تاقو عيب هدودعمو ددعلا اذه ىلع لا تلخدا اذاو .رانيدلا فلاو مثردلا ةئام

 عابتالا بيو دودعملا ىلا ددعلا ةفاضا ذئنيح عنتت كلو كلذ كازا تارتالا سلا
 لقو نيفطاعتملا الك لع لا لخداف فوطعملا ددعلا في رعت تدرا اذاو ٠ حيصلا لع

 لا لد دف كرما ددملا :تفي رفت تادؤا 1ذ1و د ارانيؤ نينالثلاو ةالكاب تامف اذام



 انين

 هزيغ 5 اماو ل معو دا ما نورشعو للجار نورّدع لوقتف فنتوملاو مل

 زيبقلا لصفوف هانركذ اماهريغب الون هرج زوجتالو دبا ايوصنما درفمنوكيناف
 مارد نورث يذدع لاقيف هنم دحارلا عقدصي انج ىوقعلا نسبت دوب كال( 00
 ةاعارع هنعن يف زوجي هزيبمت تعن اذاو ٠ مثارد اهنم دحاو لك اًثيش نورشع ىنعم ىلع

 دقو ٠ ةيماش بوث نورشع يددع لوقتف ىنمملاةاءارموايماش (ب وث نورشع يددع لوقتف ظفللا
 ديز ورشع اله لاقيف ريتا نع ىنغلسف دودعملا ,قحشسم 0 ددعلا اذه فاضي

 دقام دعب يننا ىلع» هلوق اماو ددعلاو اذه نيب لصفلا زوجي الو ٠ ارج لهو ركب وثالثو

 ةرورضف « اليك ًالوح رجل ثول ٠0
 هزيم كح امو فوطعملا ددعلا كح وهام س

 اذهلو هيلع امدقم دوقعلا عم فينلا عاّتجا وهف فوطعملا ددءلا اما ج
 ثناوملا عم اهكرتو ركذملاعم هب ءانلا قول ثيحنم درفملا ددعلا كح لوانتي
 ةثالث يددع لوقتف زيبمتلاو بارعالا ثيح نم دوقعلا ددع كح لوا

 ارح مهو ةقان نورشعو سمخو الجر نورشعو

 اف نزو ىلع غوصملا ددعلا مح ام 0

 ارجإهوةرشعةسماخلا ةبطحلاو رشع عبا ارلا باعكلاو ةشلاثلاةلاقملاو يناثلا لصفلا اذهلوقتف

 هردص رخا نكي ملام ًاعيمج هيث زج يفستفلا ىلع هلكىنيب كل هنم مقاولاو

 ع ينثا ردص برعا مرش

 ليبس هب كلسب' لف درفم هلولدم نال اًعيناتو ؟ريكذت هبحاص قباط امنا ( حاضيا )
 وهو هل هعقباطم تضتقاف هل فسر ين ناكل ةدرفملا تاعطصا] ليبس لب هعع قئشا ام

 درفملا ريغو رشاع ىلا عبارو ثااثو رنافك درفملاف درفم ريغو درفم نيب رض ىلع لمعتسإ
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 لحم لفلدخ ا امئاو ٠ نيئزجلا مزلف ءانبلا الا ءاعلاهذهنلبق امل سدلو ثيناغلا ءان ةلزنم ل رنه
 نرم هل لحم ال لئاقلا ةحخل ةخ امهنم لككا نال نيروكّذملا نيلوقلا ٌلع جملا بارعا
 بارعالح يف هنالئاقلا ةحو بارعالا نم امل لحم ال يهو نونلا ماقم مئاق هنأ بارعالا
 رتخافلوبقلا يف نيب وتسم اناك ةمخ امهنم لكل ناك الف ٠ ىنعملا يف هيلع فوطعم هنا ردصلا

 اراتع ا عن انمدق ال دودعملا قحشسم ل امهتفاضا كيما امناو ٠ ول 8 أمهنم

 لا رشع دحا فاالخباهتلزنم لزن ام اذكف ةفاضال | عماجت ال نودلا وامي ردص نون ةلزنمب ةرشعو
 ' كر دادي عا سس

 اباتك رشع ةسمخ يددع لوقتف دبا ابوصنم ادرفم نوكي نأ هنكح 6

 نعرجلاو عابتالا نم درغملا ددعلا يم يف زاج ام هيف زج ملوةقان ةرشع سمخو

 هعجارف زييمتلا لصف يف كلذ نم هل عناوملا نم هانطسب امل ةفاضالا وا

 مهانعطق هلوق هنمو ددعلا : رم دقو لكك لع قدصي ًاعمج دري دقو ( حاضيا ) ْ

 نركلو طابسا ةليبق لكو ةليبق ةرشع يتنثا مهانعطق دارملاو ًطابسا ةرشع يتنثا

 ةاعارم هيف زاج ددعلا اذه زيي تعن اذاو ٠ لك نم لك لدب اطاساو فوذحم زييمتلا

 رشع ةثالث يددغ لوقتف .ىنعملا ةاعارمو ايماش ايوث رشع ةثالث يدنع لوقتف ظفللا

 ءاثلا قاحلا يف قملاف لقعي ام انك ناف ثناوم ركذملا هزييمت َلَع فطع اذاو ةيماش اًبون
 الجر شع ةسمخ يدنع لوقتف رخات وا مدقن يا اقلطم رك ذلل رمعلا يف ابكزتو ردصلاب
 ىراثلل كلذ يف ىللاف لقعيتأل ام "اناك ناو "الجرو ةارمأ رشع ةشخ يدلعو ةارئاو

 ةقانو المج رشع ةسمخ يددع لوقتف ددعلاب زييمتلا لاصتا طرشب اًقنوم وا ناك "رك ذم
 يددع لوقثف ثنولل قحلاف ددعلا نع 'هيمقلا لفن ناو الجو ةقانو رفع سمح يدع لوقو

 ةقانو لمح نيب ام وا لمحو ةقان نيب ام ةرشع سمخ

 هزيم كح امو دوقعلا دع كح وهام نس

 ءايلاب رجبو بصنيو واولاب عفري نا تارعألا فرح ب ةكح لا َج

 دحاو ظفلب لمعتسي نا هلاعتسا ثيح نمو .ملاسلا ركذملا مج قحلم هنال



 700 0 ا
0 1 . 

 ل

 يهو ثيناتلا ءان عقوم عقاو هزجم نال دودعملا قحتس+ يلا هتفاضا تزاج اهناو ٠ هفالخ ىلع

 بهذم وه اذهو ًاضيا هزي يفو هرددص يف ءانبلا صحتسإ فيضا اذاو ةفاضآلا عنم ال

 رجو لماوعلا هيضتقث امم هردص برعا بكرملا ددعلافيضا اذا هنا مثريغ دتعو ٠روهجلا
 .ةسمخ كرم رطعاو كرشع ةسمخ ذخو كرشع ةسمخ هذه نواوقيف ةفاضالاب هزي
 كح ىلا هاءزج عجريف فكرا مدعلا هي ننطملا فرج ري دق ملعاو ٠ كرشع
 اهب نآك » هلوق هتمو ةرورمفلا كح ىدعتي ال هنكلو ًابارعاو اغيناتو رك دارفالا

 لعملك بابلا نوكيل ةرشع هيفا يف حتفلا اوزاجا مهنا ٍلعاو «٠ عبراو رشع نبا ردبلا
 نونلا يف زوجي رذئنيحو مسالا لوطل ةهارك ءايلا فذح ضيا اهيف اوزاجاو ٠ ةدحاو ةريتو

 ,نامو» رسكلاو مسعفلاب ىوري هلوق هئمو ٠ بابلل ا اههتفو نوذحلا ّ ةلالدإل م

 فنوكي و دارفالا يف يا بكرا ريغ يف اهنم ءايلا فت دقو «اعبراو نيئنثاو ةرشع
 ( نام اهثرغنف ”عبراو ) هلوق هنمو نونلا َلَع اهبارعا

 ةرشع يتنثاو رشع ينثا كح وهام س

 نايصنيو فلالاب ناعفريف فاضملا ىنثملا بارعا اهاردص برعي نا 3

 ةارما ةرمتع اهنئاو الجر رشع انثا يدنع لوقتف ىنثملا لع المح ءايلاب .نارحيو

 يتنثاو الجر رشع يثاب تررمو ةلاسر ةرشع يتنثا تنعكو اباتكر شع ىنثا تيرس
 ليقف هبارعا لحم يف فلتخا هنا الا ءانيلا نع كفني الف اههزع اماو ٠ ًةارما ةرشع

 زوجي الو ٠ لوبقم اهالكو ردصلا بارعا لحت يف وه لب ليقو بارعالا نم هل لحم ال
 - لاقي الف كرما ددعلا ف زوجي اك دودعملا نيتسم ىلارشعاتشلاورششا ||

 ديز ةرشثعاجنتا هذهو ك4 00 3|
 فالاخ# فاضملا ىنأملا بارعا ةرشع يتدتاو ةرشع ينثا ردص برعا امنا ( حاضيا )

 لبق امهيف يتلا نوتلا ةلزنمم ةرشعو رشع يا اهزجم نال بك رملا ددعلا نم امهباحسا
 نيب اهلصفل ءابلا "رود ةلئاح تناك دقو ٍتقذح نادل همام يف | ساقم ةماقل

 ىنثملا بارعا امهنم ردصلا برعا كالذلف ءانب لحم ال بارعا لحنونلا لبق امو نيئزجلا

 هنم زجملا نال برعي لف بكرملا ددعلا نم اهريغ اماو ٠ ىنثملب نيقحم امهنوكل فاضملا



 ما

 ال لا دانا نفشو' لاطلر ةثاالثا لوقف ةرورضلا حب ةرثكلا عج هل لمعتسا

 اذا ةلقلا عجح عضو ىلع ةراكلا عمج عضو ددعلا اذه عم نورثئي دق مهنا ىلع ٠ ةلق عج

 ةثالثمهلوق لقيو ديبع ةث الث هددع نواوقيف ديبعو دبعا وحن يف كو ا

 هجايتحا نم زييمتلا لصف يف هل هانركذ الف ةفاضالاب !ًرورجم هنوك اماو  لصالا لع دبعا

 اذا نمي رجي هنا انه اندزو ٠ هريغ نم الاعتسا رك | هنا ثيح نم ةفاضالاب فيفختلا ىلا

 اضياددعلا مسا هيلا فاضي دقو طهرلاو م وقلاك عجج مسا وارقبلا ومغلاك سنج مسا ناك

 (يلايع ىلع نامزلا راج دقل ٠ ود ثالثو سفنا ةثالث » هلوق هنمو طهر ةثالثلاقيف

 ىد هانز نا ندا ها

 حتتفلا ىلع نأ اح ىش نا و رشع هل لا ان نم وه 0

 ١ مرايا هردص ءانلا قلل ناو.« .ةرشع تاو رشع ىتاادغاما دا

 فنرأو :مالغرششع ةثالثلوقنف رك ذملا يف يناثلا ءجلا يا هزمع اهنم درحتيو

 سمخ_لوقتث ه:2 قحلتو ءاتلا نم هردص درجت يا ثزوملا ىف كلذ سكعي

 اا علا يحس و دودعملا نيتسم ىلا هضاضا نوخم ناو: ةارما

 ةفاضالا عمهئانب لعىتري و اًرجإهو دي ز ةرشعس مخ هذهو كرشعأة ثالث هذه لوقتف
 الاعج ناب اجزم ًابيكرت ابكر امهنا نم رم الف ددعلا اذه اءزج ينب امنا ( حاضيا )

 ةدحاو ةلاح موزا يف اهلبق امم ثيزاتلا ءات ةلزخ» لوالا نم امييناث الزنم :دحاولا ةئكلاك

 هنال ءاثلا لبق ام ينب اك ”ينب دق هردص ناف هيلعو ءابيلا هقتس يذلا بارعالا لاقتناو

 ' 10 هفرج ىمم هعمسق# يف بارما هبشا هنالل يب هلاق ريا ماو ٠ هلغم ايش راه دق
 واولا تفذح الف نورشعو ةسمخ لاقي كر شعو ةسهخ الغم رشع ةسمخ يف لصالا نال

 نال نوكسلا لع بكرملا ددعلا "نبي مل اهاو٠ حعفلا لع ينبف اهانعم رجلا نمضت ظفللا نم

 بيكرتلاب الاطتسم هنوكل حئفلا ريغ ةكرح لع الو بارعالا يا نكَتلا فيس الما هل

 رمالا سكعو ركذملا عم هع اهنم درجتو هردص ءاثلا تقحلل امئاو ٠ تاكرملا <فخاب رثوأف

 رخالاو لصالا ىلع ىرج دق اهدحا نا يف هزجعو هردص نيب ةيوستلل [دصق ثناوملا عه



 نا

 . بلغتف ىوقا ىنعملا بناج لمجي ام مالكلا يف نكي ملام قرط ثالثو قرط ةثالث
 عمج صوخلاف « رصعمو نابعاك ضوخمت ثالث » هلوق يف اك ظفالا ةاعارم ىلع هتاعارم

 هعم ءاثلا كرب يعورف ثنأوملا بناج حجر نكلو ثنوملاو ركذملا هب داري وهو صخشخت
 لبثت ىتلا تاحلطل اك تنوملاو ركذملل نوكي نا لمثحي امج دودعملا اذهناكاذاو

 همم هائلا اوتللا  لاجرلا هب دي راذاف ىتسملا ذيج هيف اريف ءابنوا لال 0
 اذاو ١ تاحللطم ثالث اولاقو اهتم هودرج ءاسبلا هيدي رأ ناو. تابلط ةنالل ارا

 تقتملا اًركذم ناك ناف هدرفم ةلاح ةيف يعور هانعم فالخ ىلع هظفل اي راج اعمج ناك

 ددعلا يف لوقتف ركّذم وهو نبا هدرفم ناف سرع تانب وحب يف اكهعم ددعلا مساب ءانلا
 نأَف نيدس وش يف 5 هم ءاتلا نم ددعلا مما درح اًةنوم ناك ناو سرع تائب ةثالث هعم

 روك ذملا ددعلا ريك ذن يف قرف ال نا لعاو ٠ نيئس ثالث لوقتف ةتنوم يثو ةنس هدرفم

 لنك اهل وغ هنع ار خاوم نوكي ناوا ءانلغم 5 دودعملا لع امدقم نوكي نا نين هثيناتو

 اسمخ ترهسو ٠ ماياياةسمخ تمص وحن روك ذم ريغ دودعملانوكي وا ٠ عبرا زئاوجو ةثالث
 ءاسنلا نم عب راو لاجرلا نم ةثالث يددع وحن نب ًرورجم نوكيوا.» لال

 ةرمدع وحن ركذملا يف ءاتلا عم حتفت نا ددعلا اذه يف ةرشعلا نش كح ( هيبنت )

 تعقو اذا اذه اهكح سكعني و ءاسن رم دع وحن ثنوملا يف اهنم اهدرخت عم ناكستو لاجر
 كاملا دلال

 هكح نهامو ددملا اذه مودعل لاش ]ذا

 هتغيص هل تدجو نا ةلق عمج نوكي نا هكحو زيت وا زيمم هل لاقي 3
 وا سوفن وا زوهش لاقي الو اًرج "لهو نيعا ةثالثو سفنا ةسمخو ربشا ةعبرا لوقتف

 سنجومما ناك اذا نءوا ةفاضالاب أرورحم نوكي ناو ٠ هنايي' نا اهيفاآلا نوع

 طهرلا نم ةثالثو مدغلا نم ثالث يددع لوقتف عمج مسا وا

 لوادم نيب ةبسانملا لوصحل ةلق غمج ددعلا اذه زيمم نوكي نا بجو امنا ( حاضيا )
 ةرشعلا ىلا ةثالثلا نم يذلا ددعلا اذه لولدمو نود امن ةرشعلا نم يذلا ةلقلا عمح
 ةلقلا عمح ةغيص هل نكب مل ناف ةلقلا مح ةغيص هل ناكاذا اذه ةلالدلا يف ناقباطتم امبف



 1 مسالا

 لات اسر ادع ثيناتلاو ريك ذتلايف امهب داري ام اقباطينا امهتكح جا
 ةلاحلا هذه ينامهيب عمج الو ناتتثاو ةدحاوو نادثاو دحاو درفملا يف اهو امهف

 فراثنثا الو ٌةارما ةدحاو الو نالجر نانثا الو لجر دحاو لاقي الف دودعملا نيبو

 امهيف لاقيو ناتارماو ةارماو نالجرو لجر لاقيف دودعملا نايب ديرا ناف ناتارما

 ةرشع اننثاو ةارما ةرشع ىدحاو اباتك رثع انثاو الجر رشغ دحا بكرملا يق اههو

 دل نورشعو نادثاو بانك نوررشعو دجاو لوقثف فوطعملا 2 اذكحهو ةقاث

 دودعملا ناقباطيف ةلاقم نوسمحخو ناعتناو ةلاسر نوثالثو ةدحاوو

 درفملا ددعلا نم ةرشعلا ىلا نيدثالا دعب ام كح وه ام س
 هنيب ممجي أ ةرشملا لا ةنالثلا نم وهو ددعلا اذه مح ج

 اذا ءاتلا هقحلت نا يا اغيناتو ًاريكذت هفلاخت ناو ابوجو دودعملا مسالا نيبو

 000 مو لاطر ةربع ىلإ اذكهو لاجر الث لوما كسر

 ءاسن رشع ىلا اذكهو ءاسن ثالث لوقف اك ءوم دودءملا ناك اذا.هاتلا

 قاطمّلع دودعملا ةلالدل دودعملا مسالاو ددعلا اذه نيب عملا بجو امنا ( حاضيا )

 هيلعو هنييعتو ةنايب دارب امدنع هعم ددعلا اذه ركذ نم دب ال ناكف نييعت نود عجل
 أوبجوا امناو ٠ دودعملا نيعتي مل كلذ الولو أرج لهو ءاسأ عبراو لاجر ةثالث لاقيف

 نايبكنودو امهيف عرفلاو لصالا نيب قباطعلل ادصق ثيناتلاو ريكذتلا يف دودعلل هئفلاخم
 ددعلا درحم هب دصقي امدبع ءاتلا هقحلت نا ددعلا اذه _لامتسا يف لصالا نا ..كلذ

 ىلع ءانبف .هنع غرف ثنئملاو ركذملا وه امنا ءامسالا يف لصالا ناو هنع عرف اهنم هدرجتو

 امهيف نيلصالا نيب ةقباطم ركذملا دودعملا عمر رك ذملا ديدعلا ىف ءاثلا تانثا اوامح اذه
 لاح ةاعارم يفتقيف هيلعو ٠ اضيا اهويف نيعرفلا نيب ةقباطم ثنوملا عم هنم اهفذح اولعجو

 درفم ناك ناف درفملا ددعلا مما ىلع ثدناعلاو ريكملدلا ءارجا يف عومجما دودعملا اذه

 لوقتف ناهجولا هعم ددعلا يف زاج قي رطلاك ثيناتلاو ريك تلا هيف زوي امم دودعملا اذه



 انزل أ كاب

 مال

 ةبتع نب ديلولا ملح يف ةصقلا هذه بتكأ

 ًاشوشب ناكو ٠ ٠نويدملا نع ىفوو ريقفلا ىغاف ديلولا اديلع يل ٠ سابع نبا لاق
 هاه هلع ةحيعشلاب اقم ماعطلا عزوم ناكذاو موي تاذ هدنع انيذغت ٠ ٠ مالكلا ولح

 ناكو ٠٠ هنول عقتماو مداخلا رعذ ٠٠ هبايثو هتيحلو ديلولا هجو تباصاف ةهفصلا تطقس

 هرعذاهنالهدالواو دبعلا قتعا ٠ ٠ايحلا قلط داعوهبايثث ريغ ٠ ٠ ةدّوت يف ديلولا ضهن ٠ :اقر
٠ 

0 
 ددعلا ىف

 ا ددعلاب دارملاام س

 ' دودعملا لع ةلادلا ظافلالا َج
 ددعلا لوصا نام س

 افاق غلب ام قلاب ةرشملا قوف ام ماو  ةرشملا ىلا دحاولا نم يه ج
 نيرشملا لا اذكهو ةرشملاو دحالا نم لضحت ابنافرشع دشتالا

 خلا اذكهوتارشع رشعلانم اهناف ةئاملاىلا اذكهو نيترشعلا نم لصحت اهئاف

 ددعلا بتارم يش < س
 فولاو تائمو تارشعو داحا يهو عبرا 3

 ددعلا امسق « .س

 وهو بكرملا ؟ ةرشعلا ىلا دحاولا نم وهو درفملا ١ يهو ةعبدا_ ج
 ؟ قيممتلا ىلا ”نث'زشملا ةموهو ةوقفلا شخ ةعتش“ ىلا ا
 عمجا اهيف جردنيو ٠ نيعستو ةعسل ىلا نيرشعو دحاو نم وهو فوطعملا

 فال او فولا هعمجو فلالاو نيثمو تام اهيتو قال
 ٍآ درفملا ددعلا نمنيدئالاو دخاولا كح وه ام 0س



 ني

 ريغ لماعلا م ميدقت ال حيبتسا 5 ةرورصلا حييبتسا هك ىدع الف امدقم هنم

 هب دتعي ال كلذ لكو « اهلغم ران ري* مل انرانو » هلوقك اضيا فرصنملا
 00 هب ناقفني ام اما روما يف نافاتخم و روما يف زييمتلاو لاحلا قفتي ( هيبنتر)

 رك 1 نيدلصف امهنوك © نيتركت امهنوك 2١ نيثما امهنوك , ١و وم
 ةلمح يئات لاحلا نا ١ يو ضيا سمحت هب نافاتخي ام اماو ٠ ماهبالل نيعفار امهنوك ه
 "ذل نيب رديقلاو ا ةقملا ني لاح ذلل ؟ .انمانالا نكي الب زين علا ورب اك مل
 نك اللسف ف رصمللا اهلماغ لع مدقتن كاحلا نا 2. ددخعي إل رييمعلاو ددمتن لاخلا نا 7
 اقتشالا لالا يف لصالا نا ٠ ميحصلا لع كلذ هيف زوجي ال زييمدلاو ههبشي ًاقصو وا

 7 ةئثمزييمثلاو دماج احلا يتاتفامهيلصا فالخ لع ناسكاعتي دقو دوما زييمتلا يف لصالاو
 <00 هس

 نيراق

 هريغ وا لعاف نعهنمل هلا ذاو نيطخ نيب ةيسنلا زييمتو نيلالهنيب درفملا زيك عض 6

 هو كلصت ءانعس نيلطر ريغ رهشلا يف اوقفني مل: اضرا عارذ ىوس ديزا نكي م
 نءاراازمتشا» .ًامحت شكلا ق٠ :اًثويع ضرالا انرخ ١ كام ”بون د يددع ٠ اًقرع كيخا
 كيخاب مركأ ٠ ”الجر كلثم انالثع تيبل اي.“ اسزاف' راحل ٠ الخ دارقار حبي راق الرد

 ايلا. ان ركع دب انانكب نيرشع تب نيش | م راح تنام اجرا اي

 اعضو نتما نيمدقالا رعشو اًلتفا قرا نيث دح ار عش ٠ اسمرت نيعاص تذخا ٠”الجر سانلاربطا

 ةفاضالاب وأ نمي رحلاو عابتالا نم بصنلا الخ هيف زوخي ام درفملا ريق طعا "هال ٠

 يف هيلع ءرك ٠ بهذ اًتاخ يل تذصو ١!ًديدح اا رادلل تلمح. السعناونم يدنع

 [ريعش نيفيغر تلكا ٠ القع رد كيف ام ٠ قوص ةبج يددع ٠ الطب نوسمخ برملا

 ةيقوا هدنع ام املاع كرد هلل٠امهف ةبح لاقثم هدنع سل ٠ انيس ةنفح رادقم يدنع ام
 دق ران امخ نيدمو اسدع دما زق[ لع ني راع يراني اعي زا دحاو لطر نص
 ارمخ اًحدق موي لكب رشا ٠ المع اربشو | ريرح نيعارذو اًحوج عرذا ةسمخ يل رتشا

 يلي ام برعا

 « العتشا ”يمأر ًابيشو ”تيوعراامو المالا يداعبا يف ”يمزح ”تعيض »



 مال

 الغ مبلغ لغفلا سكب و الجرلجرلا .هن وحن ةبسنلا زييتيفو موي رشع ةسمخك ددع اهاتفرص
 ةفرعم وا اقتشم زيتا دري له س

أو لصالا فالخ ّلَع نوكي دقق اقتشم هدورو اما َج
 'اهما ربتعي هنك

 سرافرد هلل وحنو اًبيطخ نورشع سلح لا يفملكت ون دماجلا ةلزنب نوكيف ًافصوال

 سفنلا ”تبطو » هلوق اماو هنم بوصنملا يف اًملطم نوكي الف ةفرعم هدورو اماو
 رورحملا اماو٠ رم كلا ةدايز لعوهوا ةرورضلا هب تضق ذوذشف « «ورمتنع سبق اي

 رائيدلا ةئامو ماردلا ةسمخي تلعف اذام وحن ةفر 1 هئيحم زوخبف 5

 ةبسنلا زييمت يف لماعلا ام سس

 سرغو سفن دي زباط كلوق نم باطكهبيش وا لعف نم همدقتي اهرع جا

 كلوق نم بيطلاو اهجو نسحلا ديز كلوق نم نسحلاو ارح ضرالا انسرغ كلوق نم
 رج مهو سفن دي ز بيط نم تبت

 هلماع ىلع زييمتلا دقت زوخي له س

 فرصتم ريغ وا ًافرصتم لماعلا ناك ءاوس يا اقلطم كلذ زوحبال ج
 *:اظر اميز يدنع الو (ديز نسحا ام الجر الو ديز باط سفن لاقي الف

 بوصخملا زييملا يف بلاغلا نال اًقرصتم ولو هلهاع ىلع زيتا دقت عنتما امنا ( حاضيا )

 ةخلابملا دصقتل هريغ ىلا هنع دانسالا لسافقو لالا وزمان رك
 ريخاتلا بوجو نم هقحتسل ناك امع ريغيال نا زيبا اذه مزلفايعطق هميدقن زوجيال لعافلاو

 لوحام ءارجا لعافلا نع الوحم سنلام يرج حا مث لصالاب لالخالا نم ميدقتلا يف امل

 نم ةريغ ىلع سايق فرصتملا هلماع ىلع هميددةث زاجا مهضعب نا ىلع ٠ بابلل !درط هنع

 هلوقك هنم دروام لع !ًراهظتشاو هيلع اهيدقث زاجو فرصتم لعفب ةبوصنملا تالضفلا
 اذاكسلو » هلوقكو «ابات ام هافطع اذا » هلوقكو « بيطت قارفلاب اسفن ناك فو »

 روك ذملاضرغلاب لخم انه ميدقتلا نا وهسايقلا اذه ةص عني نك. « عراضب قيضا اعرذ
 درو ام لع هرابظتسا اماو روذحلا اذه لثم اهيف سدلف تالضفلا كالت نال نيخأعلاب

1/1 

 ذا ءب



1 

 ةبسنلا زييمت ةقباطم ٍبجت هنا ملعاو ٠ بلط الب قاسنملا نم زعا بلطلا دعب يف آلا نال
 نك رن يف < قيدلا مسالا نيع زييمتلا يا ناك نا قباسلا مسالل

 كر ل

 [ردضم زيييمتلا نوكب نك هريغ ناكاذا اذكو الاجر نوديزلا مركو نيلجلر ناديزلا
 روب ش نوكي وا الامان فايتشالا يسح وحن هلا فالعخال هعاونا قالتخلا لصق
 كرتبجيو ٠ ”با مهنم لكل ناك اذا ءابآ نوديزلا موك وحن سابتلالا فيخو ددعتو

 نودديرزلا م وكاوخن [داذمعم قراسلا مسالاو |ًدحاو عقاولايف زييمتلا ينعم ناك اذا ةقباطملا

 ءابامركو اانا فظن وحن سابنلالا تيفو ناكشلاول دحاو با مه ناككاذ امال

 ًايعس اوداج ءايقثالا كلوق وحن هعاونا فالتخا دصقي مل ًردصم ريما ناك اذا او

 اهجو نوديزلا وان ادي زلا ند وحن يف اهكرت جرتي واتيع دي زنسح وحن يف ةقباطملا جرالو
 ةفاضالاب هرج بجي ىتمو ليضفتلا لعفا دعب زييقلا 1 مسالا بصن بحي ىتم س

 حصب هناف الام رثكأ ديز لوقتف زيبقلا ىلع ئايح هبصن بجو العف لعفا لعجي

 هلبق ام سنج نم لعفا دعب عقاولا مسالا نوكي نا هطباضو لجر لضفا

 لوعفملا وأ لعافلا نع لوقنملا زييمتلا نمي رخي نا زوجي له س

 رجش نم ضرالا انسرغ الو شفن نم ديز باط لاقي الف زوجي ال الك
 مسا اهدعب اهو اهب رسفي نال ةعوضوم هذه نم نا نم انمدق امل كلذو

 وا لعافلا نع لوقنملا يف حصي ال اذهو هيلع اهدعب ام لم حلاص اهلبق سنج

 دعب مقاولا يي نأ الا الق 1 زيعااوهو نم دعب ل نال لوعفملا نع

 تاوذلا نم مها ف نايب ريغل زييقلا درن له س

 ينل مايالا ةدع تاون درذملا زييمت يفنوكيو ديكاتلل اضيا دري دق ج
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 ضف

 هتفاضاف هتيمست ريغتت ملاذا اماو ٠ ديدح متاخ اذه لوقتف هلصا نع هلاصفنا دعب هغيمست
 ةيعوالاك ليكلل انتغميا رادقم اردقف كاك اماماؤ: نارؤيخ بصق كلون 21

 هدنعنا دازا ركتملانا لل دب بصنلا نال رجلا نمهب لوا بصنلافهونو ةام ولد يددع و

 ءاعولامهدنعنانايبهدارع ن وكب ناوكلذ هدارمن وكب نا لمعت رجلا اماوةام وادلا ذل 59

 ٍفنطع زوجي ال ليقف نيسنج نم اطواخن نراك اذا: توزوملا نا ملعا م ٠ كلذل حلاصلا

 ضماح واح نامرلا كلوق دح لع وهف السع ادعم ”لطر يددع لاقيف رخالا لع امهدحا

 هكرتو فطعلا نارمال از وجيلب ليقو طلخاب قداصلا عمججلاب:ال ةصاخو اولاب فطعلا زوجي ليقو
 هل بصانلا يا. درفملا:نيبمت يف للباعلا ام +.

 دنع نوكي كلذو ًادماج ناك ناو هرسفي يذلا مهبملا مسالا وه اما جا

 ًاثيز نالظر يدنع وخن ةيئثتلا نونب وا اًعيز لطر يددع وحن ني ونتلاب همام

 اريعش ةفغرا ةثالث يددع وحن ةفاضاب وا ةبولح نورشع يددع وحن عما نوب وأ

 دماج هنوك عم هبصنيف هزييت يف رسفملا مهبملا ممالا لمع: نا زاجامنا ( حاضيا )
 هلعافب همامت دعب هبصنيف هلوعفم بلطي يذلا لعفلاكن وكيف ينعملا يف هل لاطلا وه هنال
 بلطلا يف لعافلا مسا هبشا هنال ليقو مالكلا مامت دعب عقاولا لوعقملاكز ييمتا نكي
 دمع نورقملا ليضفتلا لسف) هيا سنال ليقو ما ومتمت ىلا ىذا

 ”الوقنم ةبسنلا زييمت نوكي :ىش يا نع س .
 . نع وا اسفناديز باط وحن لماغلا نع الوقنم بلاغلا يف نوكي ..ج

 دقو الام نم زثكأ تنإ وحن ًادتبم ٠ رع واايبق ضرإلا انعوز وجت هلا 01

 الجر ديز اذبج وحن ,يش نع لوقنم ريغ نوكي
 كلوق لصاو لعاف ىهف ديز سفن تباط ًاسفن دي ز باط كلوق لصاف ( حاضيا )

 1 لم راكل تا كلر لاو لوعقم وهف ضرالا حق انعرز اح ضرالا انعرز

 نع لدع امئاو ٠ ضيا لعافلا نع لوقنم اذه نا ليقؤ ادتبم وهف يلام نم رثكأ كلام
 سفنلا يف عقوا نوكيف ليصفت مع لامجا هيف نوكيل زييمتلا ىلا لوحو ركذ ام يف لضالا



 انا

 وأ ةيلدبلا ىلع عابتالا أضيا هيف زوجيو ,تيز ؛لطر يدنع لوقتف ةفاضالاب

 الو عابتالا هيف زوجي الف هن ددعلا زييمت اما ”تبز ”لطر:يدنع لوقتف نايسلا كنا

 هعضوم يف هرك ذنس ام نمي واةفاضالاب رجيهناف درفملا ددعلا زيي الاةفاضالا وأ نم رجلا

 أماهدعب او اهب رسفيل ةعوضوم نم نال نمي ددعلا زيمم رج جي مل ايا ( حاضيا )
 عصي الف درفم زييمتلاو ددعتم ددعلا مساو هيلع اهدعب ام لمح اص سنج مسا نم البق

 درفملا ددعلا زيمم 9 ناك امناو: :لجير نما نوب دبع لاقي الذم هاج
 000 د دففحلا ىلا ةحاعحال .ةفاضالاب للا درقملا# بكاملا نع

 00 دقلا لصأ لع ايارح اضيأ هوبصن اه رو ةفاضالاب قود ال امكسا هرثغ ند ١
 « ءاوغلا نم لق نا ههقللعام# ماع ناعما ثا ا هلوق هئمو تك كدنع

 ال ةناخالا ضم اني وقالو بكمل ىدعلا زيت اماو ٠ ماع انئمو تك ةسخ لصالا

 لا رايي دوق يو نكس رهو ديبلولا مسالك اسي ةنالغ لم كلي
 ةروصيف اهنال اضياحصي الفنونلا تنبت اذاو ف ذجتل ةقيقح عمج نون تسيل يهو نونلا فذح

 فطع واةيلدبلا لع عابتالا حص امناو ٠ ةفاضالا هيفحصت منارمالا ركذعت الف عمجلا نون

 امناو ٠ هقح يئيف هرسفب امل وفك هنآل اهوحنو ليكملاو حوسمملاو نوزوملا زييمت يف نايبلا

 اذهل معاو ٠ هقفاوي الف عمج رسفملا ددعلاو درفم هنال ددعلا نيم هي كلذ حصي ا

 عمجلاو ةينثتلا نون وأ ني ودتلا ىوس ةنمفذحي الف درفملاهزييق ىلا مهلا مسالا فيضا

 الجر سانلا مجنا تنا وحن يف ا زييمتلا مايقل اصلا هيلا فاضملا 8 اند دقو

 املأ ف ذح روع كافالحر هوو اسراف هرد هلل ملوق فالخ لجر محا تنا لوقتف

 ضرالا ءلم هلثمو لجر حيوو سراف رد هلل لآةي الف زيتا ىلا فاضملا ةفاضاو هيلا

 ٠ ربهذ *لمو باح ردق لاقي الف ًاباحم ةحار ردقو بهذ
 ص نر نركي نا لمت# اديدح اخ اذبك هزي نم اعرف نم ال ملعاو

 زيبا ناك اذهلو لاملا ىف هيلا انرشا ؟تفاكَتلا نم هيف ام هيفو قتشملاب هليوات  َلَع لاحلا

 هرج حجرتب هبصن عم هنا ىلع دومجلا وهو هل عوضوملا هكح لع هيف هناي رجل هب ىلوا

 تاكا قوكي اننا عالذو هلظفللا ف ةفضلاو ىذلا لف يشمل “ارم انيف ا. ةفانخأللاب



 منال

 اوربع امناو دبز ىلا بيطلا بدن ابلجا نم ةردقه تانل رسفم نيب اسف 0

 ديزب بيطلا قلعت ذا اهيف ماهبا ال ةقيقحلا يف ةبسنلا نال ظفلل ارظن ةبسنلا زييمتب هنع

 اراد نوكي نا لمت ذا بيطلا هيلا بسن يذلا قلعتملا يف لصح ماهبالا امئاو مواعم رما

 هيلا بيطلا بسن دي زب قلعتي ردقم ءيشل وه امنا ةقيقح زييقتلاف هيلعو اهريغ وا الع وا
 .ةردقللا تاذلا وه ردقملا ءيشلا كلذو هلجا نم

 زييقلا يق اانا ل

 لاكاذم هيف ٌةرسفملا تادلا تناك“ ان وهو درغم ؤيبّت لوالا ناهسق 4

 تناك ام وهو ةبسن نيب يناثلاو اعز ”لطرو اضرا ٌربش يددع كلوق وحن يف مك
 بيش سارلا لعتشاو سفن ديز باط وحن ةردقم هيف ةرسفملا تاذلا

 درفملا زيي عقي نيا س
 لبكلايف < !ًديذح راطنق يدنع وحن نوزوملا يف ١ مضاوم ةعبرا يف ج

 ادلونورشع هل وحن دودعملا يف + اضرا ربش كل وحت موسما يف * (مهق دفق كل وحن

 ةروكذملا ةدرفملا تاذلا ماهبا نم هلق امل رسفم عضاوملا هذه يف زييتل اف ( حاضيا )
 اورجا دقو ٠ عبارلا يف نورشعو ثلاغلا يف ريشو يناثلا يف ”ريفقو لوالا يف راطنق و

 رادقم رادقم ىلَع لدام“١ زييمتلا ىلا راقثفالا يف ةمبرالا تاروك دماء ذه

 الو اسدع ةئفح هلام وحن ابهبش ىهامو السع يحو مام ولد يده ا

 اهريغ انل وحن ةرياغم لع لد ام 7" البا اهلاثما انل وحن ةلثامم لع لد ام ”.ابهذ ةرذ

 ّماخ اذه وحن زييقلل اًءرف ناك ام م اًلاص !ًدبع كلاي وحن بجعت ّلِع لدام ؟ هاش
 اههبشل تيار ام زيبقلا لع اهدعب ةركدلا بسن ف كلت ىرحي هذه اورجا امناو ٠ اديدح

 نيب هبشلا اذه يف لصالاو نيعم ردقب اهصاصتخامدعل ةقيتح لكملل ١ ناو 01 ١

 اهياع لوم يقب امو راذقمب ردقم لع ةلادلا اهنم ةيعوالل وه امنا ليكلاو هذه
 درفملا مالا زيت كج وه ام ب

 وا رشي ز نم ”لطر يدنع لوقتف .نعهرج زوجيو بصنلا هكح .ج



 ا

 يلي ام برعا 4
 «ارزو اهب عاترمل ناكو الا ةبئان رعت م مره اءرما معن »
 « قتزمي هلاب ريس رفعج ىلا رهاع بكام ليللا نابج الواو »

 هل لوقي هيبا ىلا ةسردملا يف ريغص دلو نم ةلاسرلا هذه بتكا 6

 ينيب ثنأ١٠ ”مهفو ١ ٠ ةريبك سفن يلف ٠٠ مسجلا ريغص تنك ناواا يديس

 كمرتحاو كبحا انا٠ ١٠ كيلا يب عوزنلا ىلاو . ٠ "يلع ودحلا ىلا ٠٠ةب رطف ةطبار كنيبو
 ٠٠ ٠يسفن رساو ١ ٠ كرس الف كيلا تيعك اذا ٠ ٠ نيب انالك ٠ يل ينتعتو ينبح ِتنا٠٠

 ينل حرا «اءدلاو ريم دلو نوك ١ نابييدس سا ام :٠ عتوبالا ايفو بلا نم تنال

 مالسلاو هتدهاشم معتقلا مود هدلواو ٠ ءانملا هللا

 . نييقلا يف
 زييمتلا وهام س
 ةروكذم تاذءاهيا نم هلبقام نايبل ةلضف ركذ ةدماجةركلا ماوه ج

 سفن "دي ز باطو اتي ز لطر يددع وحن نم ىنعم ىلع ةردقم وأ

 لل دير وحق مب لوصفماب هيبئنلا لع بوصيم ناككام جرت ذ كن ايلف ( اضل
 ام نالو رم ام ىلع لاحلا جرختل ةدماج انلقو لاب فرعم هنال ا زييبت هنوك زوي الف هجولا
 نرع قرتفي هنم قثشملا اذه ناو هلصا فالخ ىلعف ًاسراف هرد هلل وحن اقتشم اهنم ءاج
 دادع نم هنال ةلضف انلقو ٠ هتئيه نرايبل ال هنم يجمتملا سنج نايبل هنال اضيا لاخلا

 هلبق ام نايبل انلقو .ةدمعلا ىلا ةيلضفلا نع هجورخ مدعب لاحلاك اهفلاخي هنا الا تالضفلا

 انلقو ٠ قارغتسالل هعمنم نا الا نم ينعم ىلع ناك ناو هنال سنو ةيفانلا ال مما جرختل

 كال كلذو اهركددس نيذللا زييمغلا يمسق ىلا ريشنا ةردقمو ا: ةزوكذم تاذ ماببا نم
 لطر يدنع وهو لثملا يف م ةروكذم اما تاذلا هذهو تاذلا ماهبال رسفم وه امنا رق

 باط وهوهيناثلا لثما يف اك ةردقم وا ٠ ةروكّذم يو لطرلا تاذل رسفم زييمت اًميزف اميز



 كعمل ٠

 اد

 يره 1 ةزما معن ) هلوق واولاباهنارتقا نف ريثك هنا عم اهدعب دقب وأ واولاب انتقم

 توملا اذه .تاي ينم ) هلوق دقب اهنارتقا نمو ( ارزو اهب عاترمل ناكو الا ٠ .ةبئان رعت مل
 (1) ( اهءاضق تيضق دق الا يسفنل ٠ ةجاح_ فليم

 ني راقت

 هيف نستسملاو اهب عدم اواهيف يجر تملاو واولاباهنارتقا بجاولا ةيلاحا ةيعمالا ةلمخجا ىلا رش"

 لكلا نغ مئاق تناو سردن ال ٠ قزم هيوثو ديز ءاج ٠ ءاضا دق حنو ادي رس

 بكس مهعمدو اني ز> كوخا ىضم ؛ضعب قوف اهضعب ةرثادتم ضايرلا رظن يننزحا ٠ نولفاغ
 ايالبلا رشو تكيض ٠ نونما ابلها ةنصحت ةئيدملا ودعلا تايب ٠ مدم مالظلاو تن رم

 ٠ ىكباو كحضا اناو كيلا يتكا ٠ .,كحضي ام

 بسلا ؟داواءاتنماواًرايتخا واأَب وجواهبب وا قب واواولاب ةئرعقملا ةيلاخا لما ىلارشا” «

 لخا ام ٠ دحا ىلع يولب ال عرسا ٠ ءيش ىلع قي ملو ىضم ٠ ملا يب حكرب دقو تف
 ين هكرح نصخلاك كدق ٠ باباالا رخح الا ملكت ام ٠هنودقع فنني تاكو الا عظنِ

 ينهنهني امو تيكب ٠ اليلغ تفش امو اهوجش ةماملا تكب ٠ درغي روفصعلا راط ٠ ابصلا
 تءاح ٠ ىضقنب رمثأ نان دق الا شدعلا بالي ام٠تعطق واتلصو كانت 3

 هنيع كصاو تف ٠يب ”شب امو هترز هلأ الو باكلا تب رشا *اهعومذ لاْيداب راعتل ٠
 رطملا اهيلع رمهنأ دق ةضورلا تلخد : همد نم ىنيس تالب دقو دسالا نم توحن

 نم ؛ةادجنلا“هب 2 ام ىلإ هليم مدغب هبحاص مالك هدب . باتكلا اذه ىلع فقاولا لوقي )١(

 الا نا نم هب اوجتحا ام نال قا وهو الا دعب دق وا واولا نم ةيوضاملا هلمجلا ديرجنت بوجو
 ولف مكن وه اهدحاب نرتقيال درقملاو ذرفملا ليوات يف نوكت نا مرلي اهذعب ُهلَمِجَنلاف ءاممال اب ةصتخيم

 انا يفو .درفملا ليوات يف ةاج لك' نال دق.وا واولا نم ةلمح لك ذي نحيت مزال هب :نوجتحي أه حص
 الا دعب. درذملاب .ةلمجلا ليوا نم ةعنام دقاوا واول نوكت مالعف درفملاب ا1وا2:الاج اهعوقوحص
 الا دعب .ءامجلا نارتقإ نم انام ىرا الف هيلعو نوفّصنلا-بصليلف اهربغ يف هنم ةعنام نوكتالو
 دق الا وا كحضو الا وا كحض الا ماكت ام لوقي نا رعاشااو بتاكلل زوجيف دق وا زاولاب

 كلذ تنثي ءارعشلاو ةبتكلا نم لودنفلا مالك يف دراولا نيشكلا لامعتسالا نا اسال كتحيتض
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 واولا نماهدرجتراتخلاف امب والد ةيفنم تناك اذاو ٠ جضنب ألو دوقنعلا تفطقو ضكري

 عم وازلا نم اهدي رجت زوحي هنا لَم ١ كحضي اموا كحضي ال ديز ءاجلوقتف

 ٠ ليلق ةنكل نيريخألا عم اهب اهنارتقاو نيلوالا

 ابمكرق ىنعملا يف اهيضم نال واولاب اهنارتقا الرب ةيفدملا يف راتخللا ناك امنا ( حاضبا)

 نيغ ةفاضاب. ضوفخلا لعافلا 0 هبشلا نع اهاشناو واولاب نارتقالا ةزئاخلا ةءوضاملا نم

 لق اذهلو ريغب ضوفخلا.لعافلا ميسال امتيباشم ىلع ةيقاب اهناف امم وا الب ةيفنملا فالخب

 واولا نم اهدي رجن بوجوب مزج مبهضعب نا لب واؤلاب نارنقالا اهيف
 ةيفنماو ةتنفملا ةيوضاملا ةيلعفلا ةلمجلا كح فكل

 0001 ماج رح أعم دقوا واولاب قرت رتقن نا ابك ابنم ةتنثملا اما َج

 ٠يبكرامو ذيز ءاج وحن دق نودواولابف ةيفنملا اماو

 رقث دق 'نال اعم .دقو واولاب نرتقث.نا:ةتبثملا ةيوضاملا مح ناك امنا ( حاضيا)

 ثود 0 اولاب اهناراقا اهنم ةيفنملا ناك امئاو ٠ الاح هعوقو مصيف لاملا ناهز نم يهاملا

 ةيوضاملا لما ورت دق.هنا لع ٠ لاحلا.نامز لع لدت يتلا ةيفانلا ام دق نع اهئانغتسال دق

 ةنورقم درت دقو« ”رطقلاهللب روفصعلا ضفتنا !؟»هلوقهنمو نار ”دقيف دقو واولا نودب ةعبشما

 تايراسلاو اهفراعم ٠ ىلبلا ر مغ دق رادلاعبربتفقو )هلوقهنمو واولا ركدقتف واولا نود دقتب
 طال نيبقلت نأ ,نم ارذح دق نود .واولاب اهنارتا رح ولو ٠ ليلق هكل ( رسولا
 روددلا ةياغب هناف نودقفت اذام مهيلع اولبقاو اولاقو ٠ هلوق اماو

 ٠ ةغشملا ةيوضاملا لما يف دقو واولا علت ىتم س

 الا دعب تعقو اذا اولاقو دعق وا ماق هدبرضال وحن وا لبق تعقو اذا َج

 : نشكر الاااال
 فنرا يا طرشلا ريدقن يف وا نال لما هذه يف دقو واولا تعنتم.ا امنا ( حاضيا )

 صتخت اهنال اضيا الا عم اهوعنم امئاو ٠ دقب الو واولاب نرّقي ال طرشلاو دعق نا وا ماق
 رودنب اوكحو امهتم *يشب نرتقي ال درفملاو درفملا ليوات يف ةلمجلا ثناك اذإف ءامسالاب
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 اهلبق امع اهاصفتا مهولف ةفتأتسملا ةروص يف نوكت اهنودب ةلجلا نال انه واولا كرت

 واولاب اهنارتقأ عدتني نيأ 0س
 كلذو ٠ هيف بير ال قحلا وه وحن لَا نوعتمل 7 تناك اذ 3

 دعب تعقو اذا؟ ىلا نش فك ١ نال هسفن ىلع فوطعملا ةروض يف نركب التل

 ةروصلا يف فطع يفرح عاتجانم !ً”ارفكللذو ٠ نولئاق ث وا انايب انسأب اهءاجن وحن فطاع

 ابعم واولا كرت نست نيأ .س
 هلوقكو فوسكمهبجو اًبيثك ديز ءاج وحن ةدرفم لاح دعب تعقو اذا 6

 لالا نيب ةلكاشملا دصقل كلذو « مظعتو ليجبت كادرب ٠ اناس انل كيقبي هللاو »
 « ةدزفملا لاحلاو ةلمجلا

 واولاب اهنارتقأ جري نبأ س
 ءاجو هسأر ىلع هدي وا هسأر لع هديو ديز ءاجوجي ًاقلطم كذ ام ريغ ف 4

 نم حجرا كلذ لثم يس واولاب نارتقالاف هسار لع هدي اموا هسار لع هدي امو ديز

 ٠ فعضلا نم دي رحتلا يف ال اهنم ديرجتلا
 ةتشملا ةيعراضملا ةيلعفلا ةلمجلا مح وه ام 53

 ًأشياواولاباهنارتقا زوجي الو ضكري دي ز ءاج وحتهدحو ريعكلاب نرتقثنا اركح 2
 اهنا مهوب امم درو اذاو ٠ ًالاح مقو اذا هعم ةعنتمم يثو لعافلا مماب هيبش عراضملا نال
 ةلمحو هربخ عراضملا ةلمحو واولا دعب فوذحم ادتبم ريدقن ىلع نوكي امئاف واولاب ةئرتقم

 : ةعلا ل انيق نم لاخلا نوكت لتليعو لاخلا يف هريخ عم فوذحلا ادتبملا ٠

 ايا رلرلاب هنارثثا بنو دقي لاح عقاولا تبثملا عراضملا نرتقا اذا هنا لع
 ”يفو ينا لعت دقو ينرجهمت اذا لوقتف هيلع لخدن ال اهنال دقب فصولاب ههبش ضاقثنال

 ةيفنملا ةيعراضملا ةيلعفلا ةلمجلا يح فيك س
 مو ديز اج لوقتف واولاب اهئارتقا راتخلاف ا1وا لب ةيفنم تناك اذا ج

 ا



 مم

 ماقم 1 وشل وأ وب ُه ب نا وأ اهحاصب اهطب 0س ريمض ىلع زإعسم َْن كا

 أهيف واولاو ريعملا نيب عمجي دقو ريعضلا

 رئاجاريغ تعنلاب لاملا هبشل ابيلغت ةيربخ نوكت نا ةلمجلا يف طرتشا امنا ( حاضيا )
 ل11 اوك ,هنوكايف كلل هيف زئاجلار يملا اههبش لح اطصخم (دبق :هترك يف كلذ هيف

 عوقو تقوب هنومضم عوقو صصخشي ثيجحب ابلماع دييقن لاحلاب نايتالا نم ضرغلا
 ا املا وضل يدعي اال هنال ةيئاشنالاو ”ةيئاطلا للا ابسات الف اهربصر
 هاا ةروطفا ريغ .نوكت ناانيفب طرتشا,اهناوا  :لماعلا, نوهشم لوصحت هعقرب ضسخ
 لابقتسالا ةمالخب تردص ول ايخالاو ظفللا يف ةافادملا نم لاخلاو لابقتسالا نيب ل لابتعسا
 اماو كحضيس ديز ماق لاقي ال اذهلو ةزاقملا توفتف اهلماع ىلا رظنلاب اهلابقتسا مهفل

 ليوات يف يه(ذا ربخلاك هيلع كح ابنال اهبحاصب اهطب ري ريع ىلع ةلمتشم اهنوك طرتشا

 اذا ريمضلا مآقم موقن واوب اهطب ر اماو ٠ اضكار دب ز ءاج كلوق ريدقل يف وه ضكرب

 عم وأولا عاّتجا زاح امناو 0 ءانيكالا واوو لاخلا واو واولا هذه لاقيو بولاملا

 ٠ نيكمتلا ةدايز ديفيل ريعملا
 ”هلاح ةمقلولا ةييحألا داجحلا كح ها نع

 واولاب وا ةعلاط سمشلاو ديز ءاج وحن اهدحو واولاب وا هسأر لع هدي ديز ءاج وحن

 امهدارفناو اهعاتجازاوج نيب كلذو ٠ هسار ُّط هديو ديز ءاج وحن 1 ريمضلاو

 ليصفنلاب كلذ ىركس 5 لرعو عادتما نيبو حيجرتو نا _تسا يف

 واولاب اهناراقأ بجي نبأ س

 ”ةءلاط يتلو كيرا ءاج وحن دل سك ريمضلا نم تلخ اذا 2 ١

 زوخيالف ٠ راكم متناو ةالصلا اوب رقن ال وحن يف ابيحاص ريمضب تردص ادا ؟
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 ترخز ٠ اًباب كبشخ اذه ٠ الوعم كديدح اذه ٠ رانيدب يفق يددع تعب ٠ اهرد
 اذيدح كراد باب اذه ٠ ارظبو هيثحار نم راضنلا رهبتاو « ارح ءاطنلا 00
 ٠ امالقا بصقلا نوربب اوناكو ٠ مالقا ديدحلا نوعنصياوراص ٠ ديب ادي كباتك هئلوان

 «اموي نيسمخ ةصرفأ| ةاده تبغنا ٠ القاع. الحر ةبينطملا فشلوا
 ىلا رشا مث ةركنلاب اهوا مث تفرعت اذا ركذاو نيلاله نيب ةفرعملا لالا عض 5

 قشثشملاب هلواو ”الاح مقاولا ردصملا

 اينثمو افجز هعيئاو ٠”ةهفاشم هتملك٠ ةَأْخ ودعلا ينيفل ٠ "لؤالاف ”لوالا اولخؤا
 ةرما كوخا ٠ هئدب ىلع هدوع عجر ٠ البنو ابداو الضف لجرلا تنا ٠ ريفغلا ءاملا اوءاج

 ارعش اما ٠ ادوجأ ّتاح فسوي ٠ كدهج للعلا بلطا٠ ةحاصف نابحس كوباو !رعش سيلا
 ٠ الغش ليللا تيدحا ٠ مهضيضقب مهضق او ءاج لح فنحالا تنا ٠ هتقاطكلذ لغف ٠ ”رعاشف

 اطخ اهقوف عض هيلع اهيدقت زئاجلاو نيلاله نيب اهلماعّلع اهيدقت عدتمملا لالا عض

 لكوايكابا ٠ ”رحب ايطعم ادي ز نأك ٠ اديفم كباتك اذه ٠ هينذا ارشان كوخا هاج
 :]دعاق دشني نا هل: ءاقيفعم نئرادلا تناءاضيار كباجذ يردك نرسل

 ٠ ارعاش هنم عربا ابتاك كوخا ٠ ةجضان ةرمثلا تفطق ٠ هماق اروسكم بتاك دلوب تررع
 ءامنطلاقمكنرجمال -اقمجتم أرقتل ٠ ةرهزم ضايارلا كابو .ارتاس ورم نهاطبا اس ار

 ' ٠١. تببلا اذه برعا ؟ ه١
 « ٍراع تم سانلل يأ ةرادب لهو .: يسن اهب افورعم ةراد نبا انا»

« 

0 
 الاخ ةئقارلا ةلملا ماكحا يق

 اهيف طرتشي اذامو الاح ةعقاولا ةامجلا امسق 8 4

 ةيوضام اما ةيلعفلا م ةلمججا هبش امهيف جردنيو ةيلعفوةيمسا ناممق جا
 يف اطورش اماو ٠ تابئاوا ين يف اما نوكي كلذ لكو ةيعراضم وا
 ناو نيسلك لابقتسا ةمالعب ةردصم ريغ نكت نأ ١ ةيربخ نو أذل



 ان 1

 0 اللا ل ا اما نلت مالعو اهقالدب ايكو ةادكاأوم ىلاو ةلساوملا سنو
 اكيدم ىلآو اوبن ريثكلا وهو اظفل ال ىعم اهتفاوي وا اًماق' ماق وحن ينعمو اظفل اهقفاوي
 وحن اهلبق يتلا ةلملا نوع ةدك "موا اعيمح مهلك س انلا ءاج وحن اهبحاصل انك وا
 اكن يتفرعم نيدماج نيم ا" نركات نا ةلجلا هذه يف طرتشي واقوطع كوشا د
 ' ىلا جاتحت الف لاملا يف ما نكس اأو ظلم نيتوملا نسا ناك راف حل

 ائيعم ةلمجلا نوهضم نكي مل نيتركت اههالكوا ةركن نيعمالا دحا ناكوا ٠ لماعلا ريدقت

 وحن نامزلا يف اهلماع تنراق ام يثو ةنراقم ىلا اهنامز رابتعابو ٠ دكت نا حصي الف
 الز رزلا نه عوأ درط وحن .ةيضاملا و ةيكحم ىلاو اهيف باانلا وهو اك ار دير ٠
 ليلعتلا مالو لمفلاب اهريدقث حصي نا اهتمالعو ةلبقثسملا يهو ضبا ةردقم ىلاو 8

 راشعابو ٠ 1 هب ديصيل لوقث نا حصيف [دغ ذي ةرئاص رقص هعم ديز ءاج وحن

 ريقفلا لع تنن# وحن اهيف بلاغلا وهو هل يه نم ىلع ترج ام يهو ةيقيقح ىلا اهبحاص

 رابتعابو ٠ اهناكس الحار رادلاب تررم وحن هقلعتم لع ترج ام هو ةيببسولاو الئاس
 لاو نفارتك ا ناك ام يهو ةددعتم ىلاو ةدحاو تناكام يهو ةدحاو ىلا اهرادقم
 نط حر كلام انكار دز ؟ ايد رعت رشم وا [ارهاظ دحاو بحال نركتأمأ ىو
 ماق وحن اهلبق ىتلا لاحلا يف ريم وهو هنع نوكت وا ةفدارتملا اهل لاقيو ايفاح نالجر
 ًاقئاخ هب وخا 0 يتل) وحن اهددعت بسحب باعصال وأ ةلخادنملا الاقي و ًاضكار يشي

 امل هبتناف مالكا ضرع يف اهماكحا تمدقن دق ماسقالا هذهو٠ ( انس اوباما هير

 لبقاو ةعلاط سعشااو ديز ءاج وحن اههبشو ةلملا لالا وهو لاح رخآ مسق قبو

 درفملاب مهنم لك لب وات ةححصا ”الاح اههبشو ةلمجلا عقن نا ححص امناو ٠ هلاجر نيب ريمالا
 كلذ وحنو هلاجر نيب ايشام ريمالا لبقاو سعّشلا عولطل هئيج اتراقم دي ز ءاج يا قئشملا

 جمووهل

 ني رات

 ببسلا ركذاف الإو اههجو ركذاو نكمأاذا قثشملاب الواو نيلالهنيب ةدماجلا لاما عض؟ 8
 اهرد هلامموب لكل يخبلا دعب *اًنيشف اًميش ءاودلا ذخ٠ ةثالث ةذالث ذيمالتلا جرخ
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 دنع ليضفتلا لعفا نود كلذ يرجي دقو ٠ ليضفتلا ظفل ٌةوقب درطم اذهو سابتلالل

 يا ( اكوام متنا كيلاعص نحنو ٠ ٠ ةلاعاتنا انريمت ) هلوقك ينانلاب لوالا هينْشَت ةدارا

 لاخلا لماع فذح زوجي له س

 اب وجو وا ا زاوج فذجيفهريغاماوأةلطمهفذح زوجي الفيونعملالماعلا اما ج
 ابوجو فذحي نياو !زاوج فذحي نيا س

 00 00 200 زاوج لا ةفذح اما 0

 اذا 5 كالا و ا د تناك 1
 رانيدب قدصتو اًدعاصفمردب قدصت وحن مير دتب صقت وا دايدزا ىلع لدت تناك

 0 ةراذآ اين دسلا برم وحن را دس هدا تلا "م ةلفاسف

 وحن طقف ظفحي يعاعم كلذ ريغ فو ٠.ضي رم كوباو ا يجخيبوت ماهفتسا

 امينه ريما كل تبث يا كل ًاًئينه مهوق
 لالا فذجت له س
 هنع ىنغا ًالوق تناك اذا كلذ نوكي ام رثكاو ليلدل فذحت دق ج

 عنتمدقو ٠ نيلئاق يا 5 مالس باب لك نم مهيلعنولخدي ركئالملاو هلوق هنمو لوقملا

 اهيلع دارملا فقوث ول اًنبسم دبعلا يرض وحن يف اكريلك اهريغنع اتباينل اهفذح
 ( ءاجرلا ليلق هلاب اًقساك : بيتك شدعي نم تييملا امنا ) هلوقيف اك

 ىلا همدعو اهبحاص نع اهكاكفنا رابقعابف ىتش تارابتعاب لاملا مسقتنن ( هيبنت )
 ةدوصقم ىلا اهنم داري ام رابتعابو ٠ ترم اك ةمزال ىلاو اهيف بلاغلا لصالا وهو ةلقتنم
 - ةفوصوملا ةدماحلا شو اهدعب دوصقملل ةدبع يا ةئطوم ىلاو اييف بااغلا وهو اهاذل

 اهيف بلاغلا وهو اهركذ نودب اهانعم دافتسي ىتلا يثو ةئيبم ىلا اهنم ةدئافلا رابثعابو



 ا

 نقلا نسم انيشنم ادماح وا قرطتم ريغ المف نأك اذا اماو لخار اذه ةناخو

 ام يدق رع الف فريعملا لمقلا ومشت ال ةفص ناك ىإ هفورجال
 لماعلا ةبتر نا ىلع ءانب اهلماع نع رخأتن نا لاملا يف لصالا ناكامنا ( حاضيا )

 فرصت ًاًفرصتم لماعلا ناك اذاهنا لع ٠ لومعملا لع !دبا مدقملماعلاف لومعملا ةبتر لبق

 ابلماع ىلع لاحلا ميدقل زوجي هناف هيلعو هركذ رم امم كلذ ريغو اًريخأتو ايدقث هلماع يف
 اندش [يفماباعلا نوكي نأك منام مع / 8 هيبشا ةفص وا ناك اللعف فرصتملا

 وا اًرباص رظننال وحن ادعبالا مالب اثورقم الف ناك وا اًلاس كلوصو ينرس وحن فرملاب
 يلصملا تنا و كيسردصم فرحل وا لال هلم ناك ردا اخ ءنيهذال وحن مس سقلا مال

 األ ق1 هوبا بهاذ لحرب تررع و همن ناكلوا | ا بهذ نا كلو اك
 هتاذ كي فرصعي ال ام .نا.نم ضيا تفرع ال هيلع ابعدقن زوجي الف فرصتللا ريغ

 مقاولا يفرظلا لماعلا الا ٠ هبع ارخاتم هيلع كوقي ال ذا هلومعم يف فرصغي ال
 ءانب رادلا يف اسلاج دي ز وحن امهنيب لاملا طيسوت اوزاجا مهناف قباس ادغبم نع اربخ
 ةرورضلا 0 روصقم فيعض هنأ ريغ اهريغ يف عسوتي ال ام فورظلا يف عسوتي هنأ ىلع,

 لمعلا نآل ىوقا يراكو ابيدقت ناه يفزظلا لفاعلا دعب ًاقرظ لاخلا تناك واف
 نو ] هلو هنمو ةبا'؟ يف "نمانلا' نم دياز وحن اهريغ قادنما ليسا فورظلا كي
 لعفا اماو ٠ عئاش غئاس وهو ( ناكمي هام يتم ناك دقو ٠ هب اوي رشت" نا رغم
 لماعلا ىلع ةي زء هلف تافصلا نم هريغو لعافلا مما نع ةجرد طحنا ناو هناف ليضفنلا
 هنزوو لعفلا فورح هئمضتب هيلع ةدايزو لعفلا ىنعم نم دماجلا يف ام هيف نال دماجلا

 مارفكا وهون نيلاح نيب طسوتي مل اذا هيلع لالا دقت عانتما يفدمإجلا لماعلل اقفاومل مخ
 ربحاصل اما نيلاح نيب طسوت اذا هيلعيدقتلا زاوج يف لعافلا مسال ًاقفاوم لجو ١ صان
 ال كاد هنا يا اًدعاق هنم ندحا انما ديز وحن نيقلعتم رابتعاب هسفن يلع لاففأ

 ةجردنم ىلوالا لاحلامدقتف رخال ا ىلع امهدنحا ل'ضف يامل وا هدوعق يفهندح لع ء همأيق

 قلو ١ لك نقب ىل ايف ريضفللا قوالف كك ارورمح نم عزوملا ةلجاز ديئرنوض دلل يف
 امفد.امهنيب عمجي ملو ةدايزلا ىلع هيف لدي كيسذلا عضوملا يف نيلاملا نم دحاو لك
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 دصقي ماقم يف اما دعب ردصملا هيف عقو بيكرت لك يف  لاحلا يف لماعلا وهو يوقلا
 رخآلا ثرود اههدحاب هفاصتا دقتعت تناو نيفصوب اصخش فصو نم ىلع درلا هب
 هيلع "تركنا كناكف هريغو لعب الجر كددنع فصونم ّلعادر ملاعف املع ًامأ كلوقك
 طرشلا لعِفب عوفرملا وه ريذقتلا اذه ىلع لاحلا بحاصف ٠ معلا زيغ نم هب هفصوأم

 ٠ لع لاح كبس ملاع روكذملا لجرلاف ءيش نم نكي امهم ريدقتلاو لاخلا بصان وهو
 ا الاح ال ايت ردصملا نوكي نأ نيلوالا يف ربظالا نا ل

 لاملا لماع ًايسق < 2س

 ًاعرمسم ر هناا هبيشواضكار ديز 350 ا نامسق جا

 ةراخإلا مساك هفور حال لعفلا وعم كتر مضت يذلا لما وهو يوذنعمو

 عاق رادلا ١ ديز ول هليدعو اسلاج كدنع ديز ون فراغلاو ديفم كباتكا اذه وُ

 تيلوحن ينمتلاو امداق انيلابيبحلا لعل وحن يحرتلاو هاذ ورمتتنااه ونه اتلا فرحو

 خلا ريشا ريدقتلاو دسااكار ا دي زن أكوحن هشنتْلا فرخت#و الصاوم دعبلا لعا كَ

 ام ههبشب دارملاو فرصتملا ريغو فرصتملا لعفلا لم يظفللا لماعلا ( حاضيا )
 يو ًاقلطم ةيعر هلا تامالع لبقي يذلا وهو فرصتم هنمو هفورحو لعفلا ىنعم نمضت

 فرسصتم ريغ هنمو ةببشملا ةفصلاو لوعفملامساو لعافلا مساكم جللاو ةينثتلاو ثينأتلا ةمالع

 لينلا قم نمشت هناف لضفتلا لفقأ هو 0 هلاتامالع لبقي ال يذلا وهو
 ريغ لمفلا هبشا اذإف ًاقلظم عملاو ةينثتلاو ثينأتلا تامالع ليقي أل هناك 0٠٠

 لماعلاو ٠ ةببشملا ةفصلاو لوعفملا مساو لعافلا مسا نم ةجرد طحا ناكو فرصخملا
 لع ن كو راها سب ايف ةراشالا مس | يف الق اكسدف هفورح ال لعفلا ىنعمن مضت ام يونعملا
 كلذ وو را ل ا هكن ىنءمب أهو يّتجرت ىنعم 8 ؟ ىنعي تيلوهبشا

 هنع اهريخاتو هيلع اهيدقن ثيح نم اهلماع عم لاحلا مح وه ام 1

 اهلماع ناك اذا نكل اهلماع نع هر تاو نوكلا نا لاحلا يف لصالا 3

 ديز ءاح 1 لوقتف هيلع اهيدقت زاج فرصتملا هبشن ةغص وا فوض دلعف
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 وحن ةفوصوم تناك اذا" ١ عضاوم ةتس يف قعشملاب ةلوأوم ريغ ةدماجيفاندق اهنا ىلع

 وحن ددععةلاد تناكاذا «اهدعب امل ةدهملا يا ةئطوملا لاما ىعسنو اي وسارشب اهلثَمف

 هيلع وادل ليضفت هيف عقاو لاح يأ روط لع ةلادتناك اذا * ةليلنيعب رادبر تاقيم منذ
 "018 كلل ماده وحن ايحاضل اعوت تناك اذا < طر هنم' يطا[ رش اذهل
 الصا تناك اذا 7 اتوب لابجلا نوتحنتو هلثمو امتاخ كديدح اذه وحن هل اعرف تناك

 للا ةاياوات تازؤكذملا هذه فلكت مليضعبو ٠ اديط 'تقلح» نمل دجلسأ ا ةوعتتا دل
 اانا قو .ادودعم قاثلا“ فو يوش رز تافضب افصعم لوألا فتيات لوالاك١

 الصاتتم سداسلا يفواءودصم سماح يفواعونم عبارلا يفو بطرلاو رسبلا لاحب الو ياار 0

 اياد ط اكفشنالا يا ةجزال لاما تأت سن

 ىلّوو اقدصم قملا وه وحن ةدك وللا يف رصحنت اهناف ةقتشم تناك اذا َج

 ءافيعض ناسنالا قاخ” وحن اهبحاص ددجتلع اهلماع لدي ىتلا يفو اربدم ديز
 ةمزال نوكت ال الاوقتشملاب اهنم لثواي الام ىف رضحنتف ,ةدماخب تناكأذأو

 اردضم لاطاوتا ل

 ةتغبف اتغاب يا ةعفب ديز عاطوحن هئم قعشلاب هليوأت ىلع ًاردصم قات ج
 هتئجو اسوبحم يا اروبصم يئا اربض هتلتق ملوق اذكو تغابي ليواتلا لع وهو لاخ

 يعامس امههلكيفو ليلق فرعملا يفو ريثك هنم ركدملا يف وهو اضكار يا انكر
 ابوصنم سدل مدقث ام لثم يف ردصملا نا ليقو ٠ روهما بهذ هوه اذه حاضيا )

 ةتغب تغبي ديز علط ريدقتلاو فوذحم لماعلاو قلطم لوعفم هنا لع لب ةيلاحلا ىلع

 اذا الا ردصملا يحم مهضعب ساقو كلذ ريغ هيف ليقو ٠ ردصملا ال لاحلا يف ةامخلاو

 نورقملا ربخلا دعب 21 لاوحا ةثالث يف هساق مهضعبو ةعرس هتيتا وحن هلماعنم اعون ناك

 لجرلا يف ريمثلا نم لاح وهو ماع ىنعم اياعف امش لجرلا تنا وحن لاوكلا لع ةلادلا لاي

 ا هبشم ربخ لكدعبأ ؟ لاحلا يف لماعلا وه نوكيف لماكلا ياقعشملاب هلواتل
 يا قعشملاب هلوأتل ةرثنع ريع نم لاح وهو عاج ىنعمب ةءاحتف ”ةعاجت ةرتنع تنا وحن



 انقل ل

 ا لاا __ح ل

 نم ضرغلا نا ًاضياو ٠ نيتركن اناك اذهلو ةلضف امهنوك نع نالوحتب الف زييقلاو لاما
 تب رضو كار ديز ءاج وحن كيس اكربملاوا لوعفملاو لعافلا ةئيه نايب وه امنا لاحلا
 لاحلا ريكتت بجو اذبلف ةركدلاب لصحي امنانايبلا اذهو ٠ اقدصم قحلا وهو اًقوتكم صللا
 نا اضيا اهيف لصالا ناكامناو ٠ ضرغ .ريغل مالكلا يف ةدايزلاو ثبعلا نم اًزارتحا
 هل هام ةئيه:نايب دفت ملالاو هبحاصو ثدح َلَع لدن نا دباال ابنال ةقعشم نوكت
 نم اهريغو لوعفملا مساو لعافلا مساك قتشملا وهامنا هبحاصو ثدح ىلع لدي يذلاو
 الا اهبحاصل“ ةتباث ريغ تاقتشملا نال ضيا ةلقثنم تناك لصالا اذه رابتعاب و تاقعثملا
 سفن هيلع دي ام لع لدت نا اهيف لصالا ناك امناو ٠ ةيلح وا ةيج لع الاد اهنم ناكأم
 ارذصم نوكي ال نا اذه ىضخقمو ىنعملا يف هنع ربخمو ربخ اهبحاصو يش اهنال اهبحاص
 لصالا نالخَّلع ارددم اهئيجم نوكب اذهلو عونمم وهو نيع نع ىنعمب رابخالا مزلي الل
 كلذ لك نع اهجورخ يف ليواتلا نم امل ةدب ال هنا انلق اذهلو

 ىنمملا يف ةركك ظفللا يف ةفرعم نوكت ركتلاب اهلين وأتا نكما تف :
 ءايللا اوداج ملوقو ةكراعم يا كارعلا اهبلسرا هلوقك لاب نوكي دقف اهغيرعت اماو

 ادرفنم هيسأ هدحو ديز نيلج كلوقك ةفاضالاب نوكين دقو ٠ امي يا ريقتلا
 ساقي الو ظفحي مهمالك فيس درو امم كلذ وحنو نيهفاشم يا يف ىلا "هاف هتملك مهلوقو
 تيار كك ةركتلاب هلي وأت نم دب الو ةيلع

 لدام ىف ١ رثكي كلذو فلكت نود قتشلاب اهليوأت حمصي ثيح 9

 ةاعافم. لع لدام فيس < دسالا اهبشم يا ادسا ديز ةركوحن هيبشت ُط
 ادم ةطنملا هتعب وحن ريعست ىلع لد ام ىف م نينضباقم ياردييب ادي هتعباب وحبل

 ٠ نيبترتم يا الجر الجر اولخدا وحن بتترت ىلع لدام يف + رعد يا مردب

 قعشملاب اهلي وات ةلوهسل ةرثثكب عضاوملا هذه يف ةدماجل احلا ءيحب حس امنأ ( حاضيا )
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 رتل راع تنإ ٠ انلكش سانلا حصفا تنا ٠ اقفاخ معلا ءاوا عفار تنا

 ةلْغم "0 زاوج اهبحاص ىلع لاحلاا يدق ىلا رشا" 3

 مدا الا اً”ديفعسم ةسردملا نمجرخ ام ٠ رمشلا اًجحان فاعقي ٠ نصغلا !رمشم واجي
 ام ٠ اهناكس الحار رادلاب تررم ٠ لجر الئاس يناتا ٠ عمطلا وذ ارساخ بهذي امنا

 00 رحل لاثا٠”رمقم لبللاو انيس( .امداننالسكلا بهذي امنا ٠ الجار الا ريمالا ىلا
 00 ضايرلا تررح ٠ اري زغ ءاملا نادت ىتحعا : اسي هلك ودعلا ركسع ريسكتا ركاب

 ٠ اهعداخ ادنه اقراس بره ٠ نر جرخ ٠ احيمتص ضرفلا تناكاشلا

 هددعت عم تددعت نياو اهبحاص دارفاعم ابوجوو ازاوج لاملا تددعت نيا ركذا 7
 انئاخ هي وخأ ينبا يت ) ١ ايداص نامه ءاملا تدرو ٠ ايفاح ٌنالجر كيلا تيتا

 0000 ا و دي ا قيماو هيهقلاو رستم كل ”ميللا ( انعم اززاصأف هلا
 اقيدص كتذختا ٠ احبار الو ارساخ ال هرفس نم ديز عجر ٠ ةكحاض ايكأب كما تيقل
 "انتا اماو انما

٠ 

 اهماسقاو اهلم أع ف 3 هفالخ ىلع درت امو اهلصا رابتعاب لاخلا ِق

 لاخلا يف لصالا ام س

 هيلع 0 أم لع ةلاد 1 2 0 نا أهيف لصالا ج

 ةمزالمو ةدماحو ةفرعم ٍقأتف لصالا اذه فا ُ درت دقو م 00

 جرت ال يا ةيلضفال ةمزالم اهنال ةركن نوكت نالاحلا يف لصالاناكامنا ( حاضيا )
 ناو مالكلا فيلات ثيح نم اهنع ىنغتسل ال ل 8 ؛ ال اهنا دارملاو ةلضف امرك نع

 ريكتتلا موزاب فيفختلا تقتساف تاقثتساف ةلضف 0 عم ىنعملايف اهنع ىنغتسي ال ناك
 لوقلف ذ ليومتلاب ةدمح ريصي دق اهنم الك ناف ز علا ا ام تالضفلا نم اهريغ فالخي

 انآ تل هلا قار. يف اذكهو ” موي ميص اموي تعص ينو“ ديز "برض 1 تباشاق
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 كلا

 هيل 0 ناقل ابانق ان ل سكاس ةدرقم ثناك اذاو . هلال 0
 قا قسءاعلا نم الادب و نم"لاح اةسلاضف اككاش كار تل 0

 اهلبق ام لكل حلصت ال تناك ناو اديز اكحاض تيقل ليق ءانلا نم ايموك دبرا ناَ

 ددعت ني هناابلق.غ ٠ ادشنمسرفلا ثكر وحن ةرخأتمواةمالقلم يتشرف
 انقتس ال اذعلا.تربق 7هلوق هنهو رعشلا ةروورضل اهالع اهدارفا ءاج دقو ال دعب لاخلا

 « وكلا و عئادتما عاوناب كلو ٠ ةبصعب

 ل و 0 نه

 نبي نام

 ردرحم وال وعفم وا لعاف وه له كا اهحاص تى ايو لاحلا قوف ع مص 1

 بك ٠ هلل يذلا نفظلاب كايا اربكنم كيلا تيتك» هيون كرات شلل ١
 ٠ هونب وا هالوم هثري دالوا هل نكي ملو اًقئعم دبعلا تام اذا هنا ةينامورلا عئارشلا يف
 برش عفنب ٠ تلكا الك ماعطلا نم "ىلتمت ال ضرملا نم ةملاس كنحص ظفحم ناتئش اذا

 قب سلا براش اذه هحففم راهزالاب تررس 9 داجلوم سس رطلاو ترمس . ًاجوزم رمخخا

 ايرطم رعشلا ىاشنالا تق ٠ادشنم رعاشلا فقو اله وط سواسلا تالا 0
 رك لاا نسل ؛ يل غوسملا ركذا "4
 كعاصو له٠ كحاحتب 1 باعك كندل نم يناتا يا ياخ ريمأ لوسر عجر

 ٠ اسشأَم ذَحاأ بهذي الأ ) 0 1 هل ْ ةراسلا رابخالاب ا ةلاسر كنخا نم

 نيلئاس / رماو روعا لحر ءاج ٠ ”ني'رئاس ورمو سانا: كئالوا ٠ 5 راوسا اذه

 ٠ هسار ف هةاسر را تلقا ٠ ةصيخر بتك ةمخ ت تب يا

 ةلثمالا هذه يف هيلا فاضملا نم لاملا ءىجمل غوسملا ركذا
 مظان تن ٠ 1 كم مالغلا بورضم» هور ٠ نب ديفشسم ذيمالتلا داهتحا ترف

 يفذإب ال ٠ و ودعاار نذل عر 3 نتمنا الا 0 طق يف ء 3 ٠ كعب كب ةديصقلا

 كتوصو ا كيبع ىلا نعم ديال ز دي ينبت . اًةدخم كمالكا

 ٠اريزغ رطملا رامها تويبلا ضعب مانه '1 ينم رمقلا عولط ا مزه ٠ابرطم



 النا 7 ألا 3

 ني

 مام دحا ند 0م ىف عام لوفتف هبرورجلا اهبحاص لءلاملا دقن زوجي هناف دئاز رجلا

 روج الف ةسلاج دنبب يفك و البقم ديزب 'نسحأ وحن هليلق وا فذحلا تتم دئازلا نكي

 بحعتلا لمفا دعب هنال | دئاز رجلا فرح ناكولو رورحملا لع لاخلا يدقث اذه لثم

 اهيحاص نع لاخلا ريخات اهيف بحي يتلا عضاوملا نمو ٠ هليلق ,ةكدعب و هفذح عدنم
 00000 راك اذا اهنمو افوطع كوخ دي نروح ةلمحلا نوهنشمل ةدككوم تناك اا

 000 م ايسام ناك وا نحمتلاك | دماج لماعلا "ناك وا سلو تاون اك 0
 ابد ئوم كنبا تب رض نا ينبجم ا وحن يردصم فرح ةلصب وادي ز الئاس ك دصاقلا وحن ناوش

 ددعتم وأ درفم اهببحاصو لاخلا ددعتت له س

 كاوخا ىضمو نيبكار ورمعو دي ز ءاجو اكحاض اًيكار دي ز ءاج لوقتف ملا

 ٠ هرماب تارخسم موجنلاو رمقلا»و سمشلاو راهنلاو ليللا ل روس اوتو ةييشام

 او نا رك 0 دق امحاص دارفا عم اهددعت ناد

 0000 ال در و (روفكااماو [ ياش اما:ليبسلا اجدع انإ وحن اما دعب كللذو

 ' - اًقسآ الو افئاخ ال
 حل :يف اهب موك ابنك يف تعدلاو ريمعاب اههبشل احلا حدنعت ناجحاغنا :( حاضيا

 نادل, نك ؟كلرس دمعت نا لاملا يف زاهر كلا ذك كسلا و ربظا ىدس را كني
 0 كاع هليعوا نيكار اورمعور دب ز هاج رغب كاذكا لاطل ريغ المت د
 دلو ارم كالانك هانعو (ىيععلا لماكلا ناكاوا نيمار يعد نس
 دال ا بظياو ٠ قيعرسم وربع هذا ديزل هاج رح ادخن لمسلا ا يكرر 1
 رثكا وانيلماع طلست مزلي المل لماوعلا وا نيلماعلا عومم وه لماعلا ذدعت دنعلاحلا يف
 00 رت مولا روهط دس اهحاع دديتل لاملا تروس اذا مث ٠ ,رجااو لورمتم ص

 ك1 نيلاخلا لوا لدم ئسملا ءافخ ددغوا ةردقم دعبطم ١ دهب تايقا رحت اهب قيلسام ىلا

 ديز كل ف لاح ايفا ندم 00 1 ر تقل وحن 0 والل امههيناث و نييحاصلا

 00١ لشارتلا اماو ابحاصو لاكلا نيب لضفي ال كل كلذو ءاعلا نه. لاح ىدحتمو
 َْن و لةالا 9 ِف هنال هب دقعي الف اهبحاصو ةيناثلا لاحلا نيب اهبحاصو ىلوالا



 ؟/

 الا ديز ءاجام وحن امئاب وا الاب ةروصحم 00 | عضاوم ةعبرا يف ج

 كحاضوهودي زءاجوأ واولاب ةنورقم تناك اذا ؟ اكحاض ورمت بهذ امناو ًاعرسم

 ا رولا ل نم نسال وح ايلا د ةدك رم تناك اذا” كاب وهو لجر

 ايكابدي ز 'يجب مم نس ف ةفا اضالاب 0 را روز - 2 نأك اذا 2

 ٠ ةكاب دنهب تررع . وحن دئاز 0 اجوزم رجلا براش تناو

 عماما اهيدقتل .عناملا نماهيف امل عضاوملا هذه يف لاحلا ريخأت بجو امنا ( حاضيا )

 ىلارظني واولاهذه نالف واولاب اهنارتقا عم اماو -اهيدقتب دارملاءافخ نم مدقن ايلف اهرصح
 مدقتيال كف عملا ل و دقو ةفطاع اهنوك وهو اهيلصأ
 فاعمل دق وم اهنوك عم اماو.٠ 5 كل ذك واولاب فوطعملا
 تمدقاذا هنالف ا اهبحاص نوك عم اماو - دك 'وملا دعب نوكي امنا دكمل
 ضبا زي هلبق وا زئاجريغوهو هيلا ف ا مملصفلا مز فاضملا دعب ةعقاو هيلع
 ىلعةلصلاب قلعتيام مدقغب ال كف لوصوملا ىلا ةلصلا ةبسنك ف اضملا نم هيلا فاضملا ةبسن نال
 فرملاب رورجيهنوكع م اماو ٠ فاضملا لع هيلا فاضملاب قلعتي ام مدقتيال كلذك ل وصوملا
 هقلعتل عبات لاملاب لماعلا قاعت ناب هللع مههفعبو ركذ ام يف ةفاضالاب رورج ا ّلَع هوامح دقف

 0 ةلطشاولا كاذب اهيلا' ئدستب“ نا ةطساوب اببحاصل ىدصت اذا هظفلا ١
 1 كاراشالا نع اضوع اولع نيئيش ىلا دحاو فرحب ىدعني ال لعفلا نا كلذ نم

 احلام لع لاخلا ميدقت زاجا دق كلام نبا مامالا نا َلَع ٠ لاحلا ريخات مازعلا ةطساولا
 ”هلوق رثثلا نمن .اًرعشو انت برعلا م داك هنم درو ام ّلَع اراهظنسا 7

 ساثلل :.لصالاو روزجلا سافل نم لاخ امي عم ةفاكق ساتلل اق ١ كاان
 ناعبف « بيبطا|هنا اييبعتا <ىلا ١ اًبداص ناهه ءاملا درب ناك نئل» هلوق رعشلا نمو فاك

 هلوقو ٠ ايداص نامه ىلا اًبيبح ءاملا درب ناك نبأ لصالاوةيلايف ءايلا نم نالاح ايداصو

 لصالاو رورجما ءرملا ند . لاحالفاغف « ءايإ نيح تالو يعديف ءرل' ةينملا ضرعت ”الفاغ »
 فرح نكي ملام ليواتلا لمت وهو درطم ريغهنكل كلذ ريغو ٠ ةالفاغ ءرلل ةيمملاضرعت



 م1

 وداد لالا ىف ردادلا نركب و طقاسلا 5 يف فاضملا ن كي نا تاع رفأا
 تيار 8 ”الوعفم وا الءاف هنوكن ع لاملا بحاص جرخي لف لكلو ٠ نكح اهبحاص
 اهيف لماع نم امل دب ال لاخلا نال زئاج ريغ وهف ةسلاج دده مواخ ءاج كلوق فالخب

 لالا يف الماع نوكي نا اهنم دحاو يف حصي الو فاضملاو لعفلا الا هيف سيل اذهو
 "017 ددحل لضحلو نقتسا مدا هاج ادعم ىتسملا "+. :نروكيلا نا ماغي هئالف قادملا انا
 لءاعلا ريغ لاحلا يف لماعلا نوكي نا مزاتسي هنالف لعفلا اماو اعطق دوصقمب سيل اذهو

 فاضملا نوكي نا منتما اذهلو دبا نوكي نا نكمي ال اذهو ا[كحررا ةتح طاع 0 ١
 لاب حاط ةلاخلا هاذه ف هن

 اهبحاص لع لاخلا مدقتت له س

 لع اههدقت روج دقو اهمحاص نع رخاتت نالاحلا 2 لصالا 4

 صضرعي لق را ءاجواعرمسم كك ءاج لوقتف ادتملا لعربلا ميدقت زا

 ع

 4كضنع اهريخأت تحوي امو هيلع اهيدقت بجويام

 هيلع اهيدقن بحي نيأ س

 ا اميضافابا وا الاب اروط انحاص ناكااذأ ١ عضاوم ةثالث يف ج

 كة 1 انحاض نأك اذا ديز رم بهذ امناو دي ز الا 0

 ا هاج راب سالي ام ريع لا افاشم اهحاص ناك اذا " لحجر افاق اين رد
 ٠ هقي كدص ورك ىلا ذاع قلطناو هوخا ادب 1

 عماما اهريخاتل عناملا نم اهيف ا عضاوملا هذه ف لاخلا ميد بدو امنا ) حاضيا ١

 م أماو سايدلالا مق الأ ريخاشلا بحاو روصح مكن نم تفرع اإف اهيحاصرصح

 0 نا اهبحاص ةفاضا خم أماو بوصدملا تعنلاب عنسفاك امناف كالذكف اهبحاص 0

 ْ ٠ ةبترو الفل رخام للا : نيا دوعي الاف امسالي

 هدعاهريخات ىجي نيا ب



 ا ل
 اا
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 مومو

 0 00 رج ب زو هيلا.لعفلا يدعتل ةطساو.ءابلاو ىمملا يف هب لود الآ

 1 وأ ةاعاف هنوك نع 0 ١

 هثم لاحلا عوقفو حتصييأ ةفاضالاب رورخلا لاخلا بحاصل طراشإ سك س

 ميماروأ ردصملا ةفاضاب ارورحم نوكي نا أ و طورش ةثالث 4

 اردو اعشاخا ديحز تاهذ نما قع رف لعفلا ىنعم نمضا اه ضرخ لعافلا ظ

 ةفاضابا ام نر ا فراكك ورمكو ابنذ.م مالغلا براض ديز

 0 ايتلاتاا ارورح ها 5 اكد ىلا" "لق يبحعلاو ث كيش رد وه ف

 لاحلا عوفو 0 | تافاضما نم كلذ ريعب رج ناف 3 احراشذ اتسالا مالك ينبحعي وحن هنم

 اهل مداخ ءاج لاقي الف هنم

 لاجلا يف لماعلا نال كد ام ةفاضالاب رورلا لاخلا بحاصا طرتشا اما ( حاضيا )
 ا ةنقح ام[ دجاو اهيلماعف توسحلاو تشن ايبحاصو لازلا نال اوال

 لاح "ليقف د ديز اذه وحن ف 0 اماو رهاظ وهو َ ار انزل ا ءاج كلوق ُِف

 6 ديز ىلا ريشا يا لعفلا ىنعم نم ةراسال ارم | يفام اهيف لماعلا 9 كلر 1 اهبحاص 2

 راو )الو طوتملا لماع هنالاةقيقس الاكس اهيبف لماع وك اهلا
 لاحلا يم مصامناو ٠ ةتبلا اكحو ةقيقح اهبحاص يف لماعلا ريغ لاملا يف لماعلا ن 0
 يف لماعلا وه هيف لماعلا نوكي ةلاملا هذه يف هنال ةروكذملا طورشلاب هيلا فاضملا نم
 عف "لا فاشل كي لماع 00 اقصووااودصم فاضملا نك اذهل 0

 تاعذف هتان لي باهذ“ نم تح انلوتف ضيا لاحلا يف ًالماعنوكيد 000
 يف هل لعاف هنال الحم مفرلا اظفل رجلا ادعام هيلا فاضملا ديز يف لماع ردصم فاضملا

 نم فصوألا 2 ؛ كلذكو ديز 0 لاحلا جم 4 كلذلو امنا لاخلا ف لقاعو وهو ىنعملا

 ىف لوعفم مالغلا 0 0 سرفلا ا ورمو انذف مالغلا براش 50 كاوق

 ثيل اماو ١ اضيا اهنم لاحلا يفو امهيف ل فصوألاو ىنعملا ف لعاف باث سرفلاو شلل

 نع ءايفحسالا ةصلف هنم عنيك وا هيلا فاضملا نم ابرج فاضل تنوكاهو نا
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 ا 01101 لاخلا نحاس نمصتي نا 5 بابل اًدرط زو ذعللا كلذ هيف سلام" هيلع لجسم
 ل ل نة 0 ميلا يف رخام رشلإف يف » هلوقك فصوب اما
 نم لاح ءاوسف ٠ نيلئاسلل اوس مايا ةعبرا يف وحن ةفاضاب اماو ٠ رخامب اهفصوب :تصصخت

 ام وحن يننةركدلا لاخلا بحاص ىلع مدقتي نا ”* مايا ىلا ةفاضالاب تصصخ# اهنال ةعبرا
 «مانجلل اًقوذتم ىغولا موي ٠. ماج الا ىلا دحا نك ريال » هلوقك يبن وا مل *لجر يفانا
 ”شيع مح لهحاصاي» هلوقك ماهفتسا وا هيلعيبهنلا مدقتل هيف مصو دحا نملاحافوخنف

 ماهفتسالاءدقتل هيف مصو شدعنملاح ايقابف «المالا اهداعب | يف رذعلا كسفنل :ىرتف ايقاب

 موت عفرت واولا نال بكار وهو لجرءاج وحن واولاب ةنورقم ةلمج لاما نوكي نا < هيلع
 لق نا ادي دج متاخل اذعزخ لصالا فالخ لع اهب بفصولا نوكيا نا. ةيسلا
 لجراذهونيقلطنمكوباو لاجرءالوه وحن لالا يف ةصصخم ةركت عموا ةفرعم عم ةركدلا
 داب تررم ملوقك ٌعوسم نود ةرككل املا بحاض دريدق هناّلَع ٠ نيلتتقم ةارماو حلاص
 نم لاح ًاضيب و اهيف غوسمال ةركن وهو ءام نم لاح ةدعقف اضيب ةئام هيلعو لجر ٌةدعق

 ”هيلا تفتليال ندان اذه كل كلذ

 ةيكرألا ماكحبإلا ثيحوم لادا بصباص نيك

 0 وردوا 5 ردعلا تفطتكامأل ا اك ادب زءايع العافامان 0 0

 ٠ اًيشام دي ز باهذ نم تبجو ايككاب دي زب تررموحن
 ” (!ردقللا نغااضبا 0 هنأ ىلع كلذ ريغ لاخلا بحاص 0 (حاضيا )

 اهب لعفلا قلعت نوكي نا لمعي اضيا لعفلاب قاعتن اهنال مصالا لع ليعافملا رئاس نم
 تمنهيف لوعفملا يفو اعبي رس باهذلا تبهذ قلطملا لوعفملا يف لاقيف ةصوصخم ةئيه لع

 قويرطلاو ترم هعملوعفملا فو اوجر بيداتلل بأ تيرص هل لوعفملا ينو "الماك لبللا
 يتلا طورشلاب ًاضيا ةفاضالاب رورجلاو فرحلاب رورحلا لمشي ارورجيوا ادلوقو ٠ شحوم

 فرحلاب رورجتوهو دي ز نملاح لوالا لثملا يف اّيكاب ناف ليغمتا نم رهظب م اهركذنس
 ةيتالاهطورش نم وهو هيلا ردصملا ةفاضاب رورجم وهو ديز نم لاح يناثلا لثملايف ايشامو

 ا000 ادي ناف ىمملا يف الوعنماوأ' العاف 'هنرك ىلا نيلثملا ف رولا عجرم نا لع



 منى

 بحمتملا سنج نايبل ركذ زيبقلا لب اتم لطح ناوةئيملا نايبل هب "توي مل امهنم الن
 ىنعم َلَع هناف اضيا زييمتل جرخم يف ىنعم ىلع انلوقو ٠ صيصختلا دصقل ركذ تعنلاو ؛
 ”الغم لوقتف هفصوو هريعت ثنذيو هظفل ركذي نا جرالاو ثنئويو ركذي لاملاو

 ةدماج لاخلا قاتو ةيوسا ١

 بارعالا نم لاخلا قح وهام س

 ارسم ديز ءاج وحنا بحاص ىلع دراولا لماعلاب ةبوصنم نوكت نا 3

 ٠ لاحلا بحاص وهو ةياعافلاب ادي ز عفر يذلا ءاجب بوصنم وهو لاح اعرس

 بارعا بصنلاو ةلذف امال ةبوصنم نوكت نا لالا قح ناك امنا ( حاضيا )
 ةبئاخي تعجر اف »هلوق هنمو ههبشو قبلا دعب ةدئاز ءابلاب رخ دقو تفرع 5 تالف

 رت دق ليقو ىفنلا دعب اهعوقول ةدئاز يلو ءابلاب ترج دقو لاحلا يف ةبئاخيف« ”باك
 0 ٠ مما يف سيقمب ,سل اهرج نا ىلع ٠ اضيا ةدئازلا ن
 لاخلا بحاص وهام س
 اهيلع وه يىبتلا هتفص يأ هتّئيه نيو هنع لاخلا عقت يذلا مسالا وه ج

 لاحلاو هنع ربخم ىنعملا يف وهو لاملا بحاص هناف ٠ ًاضكار دي ز ءاج كالوق نم دي ؟

 ماكحالا نم يقايام همزل اذلو هل رب

 لاخلا بحاص كح وه أم س

 نوكي راو هلثم غوسملا الا ةركت ياي الف ادتبلاك ةفرعم نوكي نا. ج

 ا ا 0 دق هنكل لاحلا ُ ايد

 ميدقتلاو في رعتلارءا نم هيلا دهعام يف ادلةبلاك ل املا بحاص نا يآ ( حاضيا )
 نع رخأتي وا ةركن عقي ناب ميلا اذه نع هلي زيام هل ضرعي ملام ةمدقم ةفرعم نوك
 لاخلا مدقعت نا 7١ يمثو ادتبملا يف رم اك تاغوسملاالا بلاغلايف ةركن عقب النكلو لأن
 اك (ّماق لجر اهيف لاقي ْنا زوجي الف ”لجر اًماق اهيف ون ةضحم ةركن ناك اذا ابوجو ه

 ربها يدقت نم ضرغلاكانه لال | دقت نم ضرغلاو اهيف لجر لاقي نا ادعبملا يف زجي
 انكاب الجر تيقل ون يف اك بوصنملا اههحاص تعنب اهسابتلا عفد وهو كاده ادعبملا
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 نات

 اهيف رمثالو اهل ظ الينا الخام ةبوبح ةرجش لك لسرلا ادع نوناديس سانلا لك قاب هنا
 الغمدل لوقث ناب باصال ا نيبةلسارملاةرو رضا يف نيبت كنقي دص ىلا ةلاس هاا 1-0

 بحلا ةايح ةلسارملا٠ ٠ دعب اما ٠١ هرادقم لعت تلا كيلا قوشلا ٠ ٠ رب رملا املا
 ابر هيلا درت ءرملا انعام ٠٠ 0 يتلا ٠١ اهايحاو ٠. نييباحتلا نيب
 اذا ٠٠ اهبحاص قالخا ةروص ةلاسرلا ٠٠ هبداو ٠٠ هقلخو ٠٠ هبلق هيلا لمحت هقيدص

 ا! اج قددرتأب يذلا هرس لب ٠ - را امئاف ٠٠١ ةلاسر قيدصلا علاط
 بف ٠٠ يردص امل شرفا لاف ٠١ يندعسا ام ٠٠ ءاوراو ٠٠ ءافطاو ٠٠ ءافش اهيف

 مالسلاو يلا كنمو كيلا ينم لئاسرلا فلتخت ثيحب كاياو هللا يناعج ٠ ٠ ىلإ اهيا
 لبام ترغا 85757

 ملوم يميدن ىوبم يذلا لكي. يتناف ينادع ام يادنلا لع

 لصف

 امحاصو لاخلا ف

 لاجمل

 الاثم كي ىنعم ىلع اهبحاص ةئيه نايبل ةلضف هب ىق وي فصو يفن
 ًاضكار دي ز ءاج

 "دي ز وهو اهبحاص ةئيه نايبل "ةلضف هب ينا فصو وهو لاح ًاضكارف ( حاضيا )
 رودص دنع لاملا بحاص اهيلع نوكي يتلا ةفصلا ةئيملاب دارملا» ضكرلا ةلاح يف هئيحمب

 يتلا لماو دماوجلا نم ميرصلاب لوأوملاو ادلثم ا" حيرصلا لمشي فدو انلوقو ٠ لمفلا

 مسأ وهو هب فصتم ىلع لديل ردصملا نم غيض ام فصولاب دارملاو ين أيس اك لاح عفن

 ىرقبقلا عجر محلوق اماو ٠ ةغلابملاةلثماو ا و ةببشملا ةفصلاو لوعفملا مساو لعافلا

 جرخي ا هب ىلاوي اداوقو ٠ ءارولا ىلا عوجرال مسأ وه لب فصوي سل هنال لاحي س دلف

 نايبل انلوقو ٠ ةلضفلا يث امو ٌةدمعلا شام تفرع دقو ٌةدمع هناف مئاق دب زو قاريملا

 نر ارلجر تررم وحن يفتمدلاو ًاسراف هردهلل وحن يف قتشملا زييمتلا جرخي اهبحاص ةٌئيه



 مما

 لعجو هيلا يس ةفاضا ىلعف رج اذاو ديز وه يم لثم ال وا دي ز وه يذلا لثمال

 رورحلاو ةماتةركلاملمجت وا دي زلثم ال ريدقنلا نوكيو مجترالا وهو ةفاكر يغةدئاز ام
 ةدئاز امو ْريعْلا ىلءف رك هناك نيس بصن ناو نايب فمع وأ اهنم لزب فن

 دوجوم وأ لصاح هريدقن فوذحم عيملا يف ال ربخو ءانب ةحش يم ةّتثو ةفاضالا نع ةفاك<

 ةفاك ةدئاز ام لعج ىلع مهضعب هزوجو روبمحلا دنع عونممث اهدعب ةفرعملا باصتنا اماو

 امم هجارخ ال لصتملا ءادثتسالا ىلع بوصنم اهدعب امو ةيئاثتسالا الا ةلزامي امس الو“

 بحت ٠ 11 شم ريغو تيفح هيكل كل ابلبق ا م ةاواسم مدع ثيح نم امسال لبق

 نالخ ىلع املاغتساو اهيلع ةيضارتعالا واولا لوخدو ءايلا ديدشت اهسال يف

 لعا هللاو ني رثكألا دنع أطخ كلذ

 ب ج00 عهس-

 نيراق '

 ابنه كح لكببس ركذاو ةيتالاةلثمال يف الاب ىنثتسملا ءاكحا ىوسو ريغّلع_ رجا 4
 ىلع هي رقلا لها دبش ٠ اهودع ىوس ةقيقحلا حرجت ال ٠ هلها ريغ لضفلا فرعيال

 دحا ثيدح يلإ ذليال ههجو يف هقفني يذلا ريغ لاملاب دحا عفئني له ٠ كيخا ريغ لتاقلا

 باودلا تاصو ٠ مهنم دحاو ىوس روضحلا لك تفرع ءرضام ريغ عفنام ٠ كثي دح ىوس

 سنا يباتكر يغ يلام ٠ بيطلا يلا ناويد ىوس رعش ناوبد علاطا ال ٠ اهباجصا ريغ
 ةيلاثلا ةلدمالا يف نوكي الؤ'نسلب ىفتسملا ىلإ رشأ 4١

 ناصا:قراز «ضرفلا نعل ةسرذملا تابحآو تمت  درزلا نزكياأل راهزالا
 عضو ٠ دي ز يلا باتك سيل بتكلا تءلاط ٠ كاخا نوكيال ذيمالتلا حجت ٠ "دي ز سيل

 تعنلا ُبايْزسل وحلا باوبا اولا
 اننودو امعم اشاحو ادعو الخب'ىنثتسملا ماكحا للا 000

 ٠ كاخا ادعام ذيمالتلا غبن ٠ نيصلا مالب الخ ةراضحلا يف تقرت دالبلا لك "41

 ادا انو لكىف رفا حا «ةحفلا الخ ةالك ف طق ”لتلاسر انج راسا |
 هللا ليس يف هقفتتام الخام عئاض وهف هقفات لات لكم ادي ز ادعام يئاذعا ينضب ٠ ءاعشلا ل ضف
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 ظحالي لو ومما ردضملاف لك ىلعو اعنام نكي لف نافرصتم امهلصا ذاض راع اهدومحنال وا
 وا ادي ز مهتزواجم تقو اوءاج ( ديز ادع ام موقلا ءاج كلوق ريدقن نال ىنعملا بناج هيف
 بوصنم وهو ردصملاكلذ ليوات يف اهتلص عم ةلاردصملا ف لكىلعو ادي ز ني زواجي او ءاج

 ةيفرظ ةي ردصم امنال ةيف رظلا يلع 1 ديز ني زواج يا قدما لب واعب لاخلا ىلع اما

 نم رثكأ اشاحب رجلا نا ملعاو ٠ اديز مهتزواجت تقو يا فرظلا نع اهتلصو يه بونت
 كلذ نم ايننعسا دقف 2 الخ اماو اهدوم ةيردصملا ام اهيلع لذدت الو اهب ثصنلا

 11 ب شالتاب اب شالا تبا )لوك عنو اناس لع ا لو فر بقوا
 الوادم يا ةيئابفتسا نوكت نا ١ هجوا ةثالث ىلع يقات اشاح نا م ٠ هيلع ساقي ال ذاش

 ع اهدعب ام ميزت لع اهب الوادم يا ةيبيزتت نوكت نأ ؟ انلخم 5 ءاستحسالا | ٠

 هللا هيزنثي .ثروئدتبيف هوس نم صخشش ةئربت نودصقي امب رو ليق ٠ هلل اشاح وحن ءوسلا
 تلد رشم الاقل "ع زان قانا هلا نا لقمع ميزت او ذازا ع نواب مم ىلاعت

 مسا يه امنا لب ليق اك العف الو اًقرح تسيل ةلاخلا هذه يف يهو : هبيعي ام صخشلا
 رجل لدرء اظنللا رم كلذ مقاولا ردصملا باصتنا ةبوصنم هيزنتلا ةملكأ فدارم

 لال دا كلما نسب 50 اقزيضعم الع نوكت نا د* هان اش اًولاقف اه دعب
 « دحا نمراوقالا نم يشاحا الو » هلوق هئمو هتينئثتسا يا هموق نم

 اهدعي عقارلا مالا كح امو ءاثتسالا تاودا نم اسال له .س
 ” ايف تت نات نأف اهدشرفا مقاولا مسالا اماوءانثتسالاتاودانمتسسيل جا

 ميلف جرا 0 مفرلاو رجلاهيف زاجةركن ناكناوطقف مفرلاو رجلاهيف
 ايىلوا هناك 1 هيلم أهدعب ُ نال ءاننحسالا تاودا نم نكت ل امنا .« 00 2

 ىلوالاب لخاد اهسال:: دعب>امو جارخا:هنال ءانثعسالا فالخ. كلذو اهلبق امل سن
 امو فوذحم اهربخو اهعما وهو لثم ىنعم نمو سنجل ةيفانلا ال ند ةيكرم ةلكايسالو

 ملال عفر اذاف ةدئاز نوكت ناو هريس وا الوصوم امسا 0 نا:حصي اهب ةلصتملا
 هفوضوم ةركن واهعامج اهتاصةلوصوم امو وهمهرب دقن فوذح ادعي اًريخ ثركي هئاق اهدعب

 دي.ز امنيشال .يفريدقتلاو بارعا يس ةحئفف اهيلا يم ةفاضاب رج عضوم يف و هتامج
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 ٠ امل عضوم ال ةفنأتسم اهنا ليقو
 اشاحو ادعو الخب ىتثتسملا 2 أمن

 اهل هب لوعفم هنا ىلَع اهب ىتتتسملا بصن بجو الاعفا تربتعا اذا ج
 افا وادعوا الخ موقلا ماق لوالا لوقف اب رمح فو 0

 ا( ل اذار «رجلاب ديو اكانرا ادع وا الخ موقلا ماق يفاغلا ىلَعو بصنلاب !ًديز

 ماق لوقتف امهدعب رجا عنتما و امهتيلعف ذئكيح تنيعت ادعو الخ َُط ةيردصما

 لخدت الو رجلا اهب ىنتتسملا يف ريذكلاف اشاح اماو اديز ادعاموا الخ ام موقلا

 ءًادوذشالا اما ||
 ريغ ةيضام لاعفا ذئنيح يهف الاعفا اشاحو ادعو الخ تربتعا ىتمو ( حاضيا )

 بصن بجو اذهلو زواج لعف ىنعمب ةيدعتم و ةيئاثتسالا الا عقوم اهعوقول ةفرصتم
 وأو ابوجو .اًنثسم !ريمض نوكي نا اضيا بجي ايلعافاماو امل لوعفماهنالا ١

 هنم ضعبلا ىلع وا قباسلا مسالا لع دوعب وهو مدقت م لصالا فالخ لع بئاغلل ناك
 الاب ءانضتسالاك امهب انفتسالا نوكيل ريكذتلاو دارفالا هيف مزتلا امناو حجرا لوالاو

 نوكي اديز الخ موقلا ماق تلق اذاف ٠ ديز اذبح يف اولاق !5 لثملا ىرجم كلذ نايرلو
 يف اهب انفتسالا ةلمح نوكتو ٠ اشاحو ادع يف اذكهو اديز اوزواج دقو موقلا ماق ريدقتلا

 ليقو ةفرص:م ريغ اهنوك ةيضام اهنوكعم دق اهمارتقا دع لهس امي رو لاحلا لع بصن عضوم
 ههبش وا لعفنم ابلبق امم قلعتن اهنا ليقف رج فورحتربتعا اذاو امل عضومال ةفن اثسم اهنا

 نوكي نا ليقو ههيشوا لعفلاب بصن عضوم يف اهرورجم نوكي يا رجلا فورحةدعاق لع
 الف هل ةبصانلا يهنوكتف هلبق يتلا ةلججلا مامن عيا مالكلا مام نعبصن عضوميف اهرورجم
 ةناردصملاامتمدقت اذاو «باوصلا وهوةدئازلا ف ورملاب'ةيينشبابهال قادتنا للناس اطر
 عم اهو امهدعب اورج مسالا دروناف اهب امهتيلعف نيعنلبصنلا امهبنيعت الخو ادعىلع
 ريغ امهنوك عم امهيلعةي ردصملا ام لوخد حلص امناو ٠ ام ةدايز ريدقث ىلع وا ذاش وهف ام
 محلا اذه نم ايدشتسا امهنال اما دماجلا لغفلا لع لخدب ال يردصملا:فركلاو نيفرصتم



 لب

 كلاقيف ًاضيا نيونعلاو دك زوجبو 00 فوذح

 ضوبقملا سيل ريدقتلاو رعمتم مسالاو سيل ربخ بصن لح يف نوكت اهنا وا ٠ ”ريغ سبل
 اهناف ىوس اماو ٠ ريغ سيل ب لوقلف ليلق هنكلو ةنونم اهبصن زوجي و كلذ ريغ اًنيش

 ةفاخالا لع اهب ىتعسملا رخو 'اهيلعالاب ندشلملا ماكحلا رجلان ماع ويت ]
 يوس موقلا ماق ًاضيا ىوس يف لوقث طقف ها ريغ موقلاماق ريغ يف ثاق يكف

 أمنا ىوس يف حجرالاو ٠ عقاوما رئاس يف اذكروا ”ريق قبضت كفو يفشل دي ر
 ١ ةرورجمو هن وصتنو ةعوفارع ايظاؤ نأ كربلا مالك يف اهدورو ليلدب اقرظ تسيل

 نا » هلوق رثنلا فو « انئاوس نم الو انم اوساج اذا » هلوق مظدلا يف ةرورجم اهدورو

 اعئاب كاوسف » هلوق ةعوفر٠ اهدورو نمو « اهسفنا ىوس نم أودع يتما ىلع طاسبال

 ابلصاو « قش هلمؤي نم كاوس نراو » هلوق ةبوصنم اهدورو نمو « يركشملا تناو

 اهي نانلف هدو دش ايو هزوطقم نيشلا مش اماو ووصفت نيل 5

 نوكي الو سيلب ىنثتسملا مح ام س

 ديرأ دقو ربا ناصتو يذلا ناعفرينياعف نا سدل ناكأمل 3

 لوقتف اىل ربخ هنا ىلع ا. دعاا اما ندد نوكي نا بجو ءانئسالا أمهب

 ادي ز نوكي الو [دي ز سيل موقلا ماق
 لصالا فالخ لع اًيئاغ ناكولو ا رتتسم امهمسا نوكي نا اضيا بجوو ( حاضيا )

 لصفلا مزلل رهظ ول هنالو الاب ىنثتسملا ةروص يف اهدعب ام نوكيل هراهظا زوجي الو ترم كب
 يوندل مساف اديز سبل موقلا ماق تلف اذاف ءانشتسالا دصق لهجو ينئتسملا نيبو امهنيب

 نسل موقلا ماق ريدقنلاو اهربخ اديزو موقلا نم ضعبلا ىلع دوعي اب وجو رتسم ريعض

 درفلل نوكي الا ناكف يراضت نم ءانثنسالل لمعتسي الو ٠ ماعلا مالكلاو لصتملا
 مقوم اهعوقول ةفرصتم ريغ لامعتسالا اذه يف شو تبار اك ةيقاثلا الب ةقويشم بئاغلا

 اههب ءانثتسالا ةلجح نا ملعاو ٠ ةفرعصتم ريغ لبق نم تناك ناو كلذكس يل نا اكالا

 ةفرصنم ريغ اهنوك سيل عم دقب اهنارتقا مدع لهس ارو لاحلا ىلع بصن عضوم فيس

 د



 م "5ل

 :٠ امو دياز ريغ موقلا تيأر ام وحنك رجلاو بصنلا يتروص يف اذكو راثخلا وهو موقلا نم
 . الاب ىنغتسملا يف امدق ؟ ديج وهو لدبلا عم بصنلا زوجيو ديز ريغ موقلاب ترر»

 .٠ىحصفلا ةغللا لع هنم ىنثتسملا ىلع اهرورحم عم تمدقت اذا اضيا بصنلا اهيف بجي هناو

 . موقلا رام ريغماق اموموقلا رام ريغماقوموقلا دي ز ريغماق اموموقلا دي ز ريغماق لوقتف
 غرفملا :لماعلا كلذ ىضعقم بسجب برعت غرفملا ءانثتسالا يف تعقو اذا اهناو ٠ يصنلاب

 الوءديز ريش ترم امىدي ان ريؤرتبأر امو ديرز ريغ ماق امون او ا
 نجلاب الوغشم ناكأمل هنال اهدعب عقاولا ممالا وه ىنفتسملا نا عم ءانشتسسالا لع ريغ بصن

 ليلدلاو هب ناعلا:ليعس لك ريغل روك ذملا 0 نك

 دي.ز ريغ:موقلا ماق ام لوقتف هلحم ىلع فطعلا زاوج لحلا يف هل ,قاب بارعالا نا ىلع
 . ءورمجو دي ز الا موقلا ماقام ىنعملانال ىنعملا َلَع هعفرو دي ز ظفل لع ورم رحب وزحمو

 ٠ مسالاب رجلا بجو امناو ينبم ىلا اهتفاضا ددع اهلك لاوحالا يف حلفلا لع ريغ ينبت دقو

 مسأ ىنعم يف اهنال اهبب فصوي نا يعضولا اهلصاو ةفاضالا مزالم مسا اهنال اهدعب ىلا

 فصولاب وا دي ز ريغ لجرب تررم وحن تاذلاب اما اهفوصومل اهرورحم ةرياغم ديفتف لعافلا

 نوكتف ةفاضالاب فرعتنال ماهبالا يف اهلغوت ةدشلو هب تجرخ يذلا ريغهجوب تلخد وحن
 ريغ هيلع تمغنا نيذلا طارص هلوق يف اي ليوأتلا ل عةركتأاهبش وا ادلغم اك ةركتلل ةفص

 ذا فرعتت اهنا .ليقو مهئايعاب موق ال سنج اهب دارملا نيذلا ةفص ريغف مهياع بوضغملا
 قباطتف في رعتلا نم ابكح ّلَع نيذلا ناو كلذ لع ةيالا يف اهولهحو نيددض نيب تعقو

 فالخب للا اهدعب عقال ريغ نا )١( روما ةسمخ يف الا ريغ قرافتو ٠ ةفضلاو فوصوملا

 ,٠ مرد يدنع لاقي نا زوخي الو ةفصلا ىلع ديج ريغ مرد. يددع لاقب نا زوجي (؟)1لا
 فنرازوجي هنا (») ديز الا ماق زوجي الو دي ز ريغ ماق لاقي نا زوجي هنا (") ديج الا

 الو ابي رق ”رم اك لحما ىلع هعفرو دي زظفل لع ورم رجب وزمو دي ز ريغموقلا ماق املاقب
 :ءاغتباسسفنب كفورعم ءاغتبا الا كتئج املاقي نازوحي هنا «5» ىنءملاةأعارم الا عم زوجي

 - فذحيهناب ريغو الا ص تخت دقو كفورعمءاغتبا رخل كتئجام وحن رجلاب الا ريغعم زوجي الو

 وا الاسيل ةرشع تضبق لؤقتف سمل امهيلع ذئنيح لخدتو ىنعملا مهفطرشب مهب ىنذتسملا
 ..اريملاو.سيل مسا عفر عضوم يف مفلا ىلع ةينبم ريغ نوكت نا زوجي ذئنيحو ريغ سيل
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 : هتح طخلا عض ذ غرفملا لماعلا لغشي يدرب اهله كرف عض عابتالا هيف

 اكريماىلا رفاس :لقلا الا نابم 0 1 نيباتك الا اهتي ريشا مسك تيلاطأ
 ذيمالتلا كاخا الا داعام «نادمح نبا الا نجا رحبملانم عجرام +كدلب لها كراجنب الا .
 ناصح الا لهص ام مهقاين الا موقلا رضحام + ةديصقلاهذه الاتمظن ام.

 ديكوتلا ريغل ترركت نياو ديكوتلل الا ترركت نيا ركذا
 الا ءوقلا ءاج“ ضي رملا ةدايع الاو ريقفلا ةبحم الاو ريمخلا لمح الا عفني ال لمح لك :٠

 ىلا ىف ١ اهربق الاواهربص الا اهرهط الا كاست نم كعفنيال ٠ الا هر الا هديب ظ
 اديعس الا كوخا الا برها نم داعام : ةي رقلا لها ميهربا الا فسوي الا كاخنأ الا برحلا.:

 برعلا رعش ءاسنخلا رعش الا للملا رعش الا ةرتنع رعش الا ينبحعي مل ابجي الا
 هيت الا لجلا يف عقاولا أطخلا حلصا

 ظ ةينوبتغام ٠ نيعم كوخاالا يلام ٠ ”دحا ”ديز الا ماق م ارو الا تسروأمر

 ٠ ةرجش الا سانلا دجس دي ز الا ماق ام٠ دحاو باعكالا ءيش يددع سيل «اًنيعي.الا
 ”كب الا دي ز الا ماق ٠ كاخا الا ةديصقلا هذه مظنب نم ٠ ًاقعسموجرا:ال كاخاالا

 هوحا ثرامالا ةاش الا زيعب الآ رادلا ينام + موقلا ورمع الا :

 قوس ريب ندتسلا محام 0

 ىلع الاب ى ةئسملا ماكحا عيمج ريغىلع يرجتو هيلا ريغ ةفاضاب رج نا 5

 ديز ريغ موقلا مأق لوقتف اغر ةيمالطتل صني ءانثتسالا يف هنأيب مدقت ام :

 ابعفرب دي ز ريغ ماق امو اهبصن وأ اهعفرب ديز نيغ موقلا ماق امو طقف ريغ بصني

 كلذ لك يس ىوس ريغ ىلع سقو !"رج لهو
 راتخيو انلغم اك باجيالاو لاصتالا يف ءانثتسالا لع اهبصن بين يا ( حاضيا )

 لدب هنا ىلع ريغ عفرب دي ز ريغموقلا ماق اموحنيف ا ههبشو يقدلا يف ةيلدبلا لع عابتالا اهيف



 ناك

 اهضعب فطعي ملامناو ٠ نيئاق ريغ يا نروجرخم عيبجلاف اذلاخن الا كب الا
 دعب يقب ام ةلمج نم هجارخا يناثلا ىنثتسملاب ديرا هنال ا دحاو اهكح نوك عم ضعب ىلع ظ

 سيلو يناشلا ينثتسملا دعب يقبام ةلمح نم,هجارخا ثلاثلا ىنثعسملاب و لوالا ىنثتسملا
 نم تاينثتسملا ضعب جارخا نكميمل اذا اذه ٠ فطعلا بجو الاوةدحاو ةعفد اهجارخا دارملا
 نكما اذا اما اترج لهو دب ز نم ركب الو ركب نم دلاخ جارخا نكميال ذا تيأر اك ضعب
 الا < عضال ا ةزبشع ”يلعفلوا ادحاو الانيدثا الا ةعبرا الاةرشع ”يلعهل كلوق يف ؟ كلذ

 يف اًيهنم اداؤملا ةفرغم امأو روك دملا بارعالاجيفتايتثشسملاف ادحاو الا نيت الا
 يقب ام م هلبق امم ريخالا ددعلا حرطت نا يث هتف رعمل ةقي رط حضواف لاخدالاو 2

 يذلا دحاولا حرطت لوالا لثملايف اهيلعو دارملا وهامهيفهرشعلا نميقب امف اذكهو هلبق

 ةثالث يقبيف ةعب را وهو هلبق ام هحرطت ا

 يناثلا لثملا يف لمفت اذكهو يقابلا ينا دارملا وهو ةعبس ىتبيف ةرشعلا نم اهحرطت
 لوالا ىنفتسملا بصني اًبجوم مالكلاناكو الا رركتن لو ىنثئسملا ددعت اذا ( ةدئاف )
 الا مهاردلا موقلا تيطعا كلذ لاثم فوذحم لعفل لوعفم هنا لع يناثلاو ءانثتسالا يَ

 هتيطعا هريدقث فوذحل هب لوعفم ريناندلاو ءانثتسالا لع بوصنم ديزف ريناندلا اديز
 هلاثم الدب لوالا لعجي وا كلذكف بجوم ريغ مالكلا ناكن او ٠ ريناندلا ذخا وا ريئاندل
 ةيلدبلا لع وا ءاغتسالا لع بوصنم ديزف اًمثرد !ديزالا اًثيش |لحا تيطعا ام

 د يالا ”دخا برض امو امهر د ذا واامهرو هعيطعا ةريدتتفوذحلابل رست 7

 يا ف وذحم هب ل وعفم | دلاخو ىنغتسم ناك هعبصن ناو دحا نم ةلدب ناكهثعفر نا ىو | تلا

 منلميو ”ماق هوبا وا موقي و ”مئاق الا ديز ام وحن اهلبق امل اربخ الايات عقب ”؟ | داحايرغ
 وا كمن وا اكحاض الا دي ز يفءاج ام وحن هنم الاح اضياعقي و ٠ ماق الا ديز ام ونيف

 تررم ام وحن اهلبق ا ةفص اهيلات عقي نأ مهضعب زوجو ٠ هسأر لع هدي وا كد دق
 مئاق لجرالا لجرب تررم | ريدقتلاو فو ذحاهلبقامم ل دبل تعن وه لب ليقو _مئاق الأ لجرب

 ني راقت

 رامخي يذلاو ءانفتسالا ىلع بصتلا بجاولا الاب ديرما نيلالو نيب عض اليخ
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 لع ادي ز مفرتف [دلاخالا اركبالا ًرمعالا دي ز الاماقام لوقتقهاوس نم هبف
 رجلاو بصنلا يف اذكهو تيار 5 يقابلا بصتتو ماقب ةيلعافلا

 رفا ءادعسألا ريغ يف ترركت اذا ابكح فيك ١ س

 ص مدع أهدعب تاينثكتسملا بصل بجو م مالكلا ناك اذا حج

 ل ءاقو !دلاخ الا اركب ألا ا ديز الا موقلا ماق لوقتف هنع ترجأت وأ هنم ىثتسلا

 تاينثتسملا تمدقنو بجوم ريغمالكلاناكناو موقلا الاخ الا اًركبالا 1

 الا انكبالا ؟ديز 0 ب1 نطق بص كاذكق هنم ىنقشلا

 روك ول ا اذه يهب لم 1 00 دحاو 0 0 0 | أ دلاخ

 دطررإ ىتنتسملا ذي زف ادلاخ الا 01 ديز الا موقلاماق ا ا قالا م

 رانخلا وهو ل نر لدب موقلا نم لادن هنا لع هعابتا زوحيو ءانذ ةعسالا ىلع همصن

 ةيقابلا تاينثم.#ملانمهريغ لدبت نازوجيو هبصن بحيث تاينثتسملانميقابلا ماو

 ٠ رجلاو نصنلا روص هيلع سقو عوبتملا نم برقالا هلال ىلوالا وه لوالا نكلو

 .ارامح الا موقلا ماق لوقتف ىحصفلا ةغالا ىلع كالذو لاح لكيف يا اًقاطم تاينثعسالا

 الا اسرف الا !رامح الا ماق امو موقلا المحالا اسرف الا "رام انا ماقو المح ايا سوف ايا
 وألا ىنثتسملا ىوس ام نا مت ٠ "الح الاف رامح الا موقلا ءاق امو موقلا المح

 ينتتسملا 3 جاوخا وا لاخدا نم دوصقملا ىنعملايف هكح هدعب ة ةروكللا تاينعتسملا نم

 ةلخدم هدعب يتلا تاينتتسملا تناك" سجلوم ريغ مالك يف هعوقوا الخدم ناك ناف لوالا

 َنوُماَق يا نولخدم عيمجاف "بلاش وا ا كبالا !رمع وا ديز الاموقلا ماق ام وحن ًاضيا



 كا

 ضحم درغم اهب ففصوب الف هيلعو ماهبالا ينةلغوتملا ريغىلسمل ةاعارم اه ف0
 اهدعب ام عم الا عومجت وا اهتيفرح ىلع اهئاقب عم الاب فصولا نا مت ٠ ةضحم ةفرعم الو

 أه|ناينا اهدعب ام ركذ نوكيف ريغ ىتعب ايما تراص ابنا عاهدحو ايوا اتق 0١

 ربظي لب فرحلا ةروص ىلع اهنال اهيلع قلعتي ال اهبارعا ناف لك لعوةرياغملا هب تقلعت
 تريثعا اذا اهدعب ام لعوا اهتيفرح لع تربتعا نا هرخآ يف اهدعب ام عم اهعومج لع

 ةيرراعلا ةكرخلاب للا لاغتشال ؟ريدقت ةفاضالاب ارورججاهدعب امنوكنفةي راثلا 0 ١

 ريغ ينءاج لاقيو دب ز الا ينءاج لاقي الف اهفوصوم فذح زوجيال هناب ريغ الا قرافتو
 اهب فصوي نا اهيف لصالا ناف ريغ فالخب لصالا فالخ لع اهب فصولا نال ديز

 اكح نوكياف تركت اًذاو الإ زك

 الف اهلبق يتلا ديكوتل ةدئاز نوكتف ديكو تلل امااهراركتو رركتت اهنا جد
 | هتبعتت نم اطوخد لبق هلع ناكام لع قبب لي ائيش هيلع رش هنا 0

 اهب دصقيف ديكوتلا ريغلوا ٠ اهجورك مالكلا يف ذئنيح املوخد نال بارعالا يف هلبق
 هيلع لخدت امف رثوتف اهلبق يتلاب دصقيأم

 د ونلل رزكت ني تس

 عوبتملاو عباستلا نيب ةضرتعم ن وكتف ةصاخ واولابفطعلاو ىلدبلا يف جا
 ةدئازالاوكيخانملدب ديزف ديزالاكيخاب الات ررمامل دل لاتق ا
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 لع فوطعم ورمعف ورمعالاو ديزالا ماقام ففطملا لالشأو : نكن |
 كيش نمكلام » هلوَق يف فطعلاو لدبلا مقجا دقو“ احلرخآ ال ةنيتا 0١

 هملع فوطعم هلمرو هلم نمل دب هميس رف 0 هلمرالاو هممسر الا ٠١ لمع الا

 غرفملا ءانثتسالا يف ديكوتلا ريغل ترركت اذا اهكح فيك ,س

 ًارج وا ابصنوا أعفر اهب تايذغةسملا دحاب غرفملا لماعلا لذشي نا ج

 هلمعت ىلوا م غرمملا لماعلا ىلا برقالاو ًابوجو يفاياا بصني وهاضتقم بسحب



 ناكر

 نا حصيل رابتعالا اذه هيف بجو امناو فوذحلا منه ىتثتسملا نم الدب ةقيقملا يف نوكيف

 ريغ مالكلا يس الا هلاعتسا حصي ال ءانتئسالا اذه نا ملعاو ٠ ىتتعسم هنا هيف لاقي

 نافهنم قدصي ام يف لب قالطالا هجو لع ال نكلو ههبش وا يفن هيف ناكام يا بجوملا

 نيجوملا مالكلا ناو ٠ ىنعملا داسف نم هيفأل حصي مديز الا تامام وحن ِف م :

 موي الا دعقي ديز وحن ف 3 غيرفتلا هيف زاج قدص ناف قالطالا ُُط هيف علت ال

 سانلا عيبج ماق ىنعملا نال ديز الا ماقلاقي الف الاوب وي ال اك ديف ىنعملا ةحصل برملا
 ندا الا هللا لع اولوقث الو وحن ىلا وهو ههبش ىفتلا" لع سقو ديعب وهو ذيزالا

 0000 كار أ يفللا يف قرف الونوقلسافلا موقلا الا كلبي لع وجت .مايفتسالا
 ديري ال هرون متي نأ الا هلل ايو رح يفك ًالورموا مد

 "دما اذع ام تالومحلا عيبج ىلا بابلا اذه يف غي رفثلا حصب ( هيبنت )

 ٠ لي وات يلع وهف ءيش هنف درو نآو ابرسض الا تبرض ام لاقي نا زوي الف هلماعل

 اهريع ما' الادعقاوم نم تك ذ ا ف يثسلل بصاخلا اف(

 يذلا لماعلا وه امنا قمل لها نم ني ريثكلا دنع هل نضانلا هلأ 2

 راتخلا وهو هيلا لماعلا كالذ يدعتل ةطساو يش امنا الاو الا لبق

 اك ريمضلا اهي لصت ال ةلماع تناكول الا نال رانخخلا وه اذه ناكامنا ( حاضيا )
 ال رجلا تلمح تناكلو لومعمو غرفم لماع نيب تطسوت اذا ”غلت لو لماوعلا ناش وه

 اكريغ ىلع لمحي دق الا نرا ملعاو ٠ كلذ عفد لع ىوقي ال هب اوجتحا امو بصنلا
 طرشب نكل ريغ لع المح الاب فصويف هيلعواهانعم اهنمضتا ءانفتسالا يف اهيلع ريغ تامح
 . ناكول هلوق عملا لاثف اههبش وا ةركت نوكي ناو ههبش وا امم اهب فوصوملا نوكي نا
 ىميل“س يريغ ناكل ) هلوق عملا هبش لاثمو ةحلال ةفص انهالاف اتدسفل هللا الا ةمل اهيف
 ددعتم لع لاد هنال يريغ ةفصويف الاف ( هركذلا مراصلا الا ثداوحلا عقو ٠ هريغ رهدلا
 00 لاتمو لحجر ,ةفصالاف :٠ انيلغل اهيبز|الا لجر ادعم ناكل ةركدلا لاثمو ىعملا يف
 ”00 0 12 ىو تاوصوا ةنض الاف « اسافبالا  تاوصاالا اهب ليلق»ت هاوقبةركلا
 200 | هد ابلضال ةاعاربههش وا كح فوطوملا نوك طرتشا امناو : ةيسنملا لاي: اهني رت



 م4

 موقلا ماق وحن ابجوم مالكلا ناك ءاوس يا اقلطم ابوجو بصني نا ج
 لصتملاك لادبالا هيف زوح الو اًرامح الا موقلا ماق ام وحن سجوم ريغوا ارامح الا

 يبنجاهنال لادبالا هيف حصي ال امناو اركب هيلع يقل لا ع حاضيا )
 نع“ ءانفتسالا ةهص طرشب نكلو لادبالا هيف اوزاجا ميت ينب نا ريغ ٠ هنم ىنثتسملا نع
 نولوقيف ىنثتسملا ىلع لماعلا طلست نكمي تح ىنثتسملاب هبم يثتسملا

 ينغتال ةيشع » هلوق هئنمو نظلا عابتا الا لع نم هب ملام وحنو ”دنو الا ناسا ايفا

 نع ءانغتسالا حصي ةلثمالا هذه يفف « ”ممصملا يفرشملا الا لبنلا الو ٠ اهناكم حامرلا

 نظلا عابتا الا ملامو دتو الا ابيف ام لاقيف هيلع لمأعلا طلستيف ىندقسملاب هنم ىناتسملا

 حصي مل ناف ءانثتسالا ىلع ب بصنلا هيف راتخي كلذ عم هنا ىلع مصل ينرشملا الا ىلا
 دازام وحن يف اك عيملا دنع هبصن بجو مدقث ام لع ىنثتسملاب هنمينغتسملا نع ءانغتسالا
 يفاهتلض عم هو ةيردصم نيلاثملا يف اف رض امالا ديز عفن ام وحنو صقن امالا لامل
 حورشلا هجولا لع ء ءانغتسالا ه يف حصي ال ذا ء ءابنلسالا لع بوصنم ردصم ليوات

 . ررضلا عفن الو صقتلا دازا,ه لااقب الف

 غرفملا ءا'ثتسالا يف الاب ىنثتسملا محام س

 غرفو هنم ىنثتسملا هيف فذح ام وه غرفملا ءانثتسالا نا تف رعدق جا

 اذه يف دان دليلا ل ةيلعو هماقم موقيف ىتشتسملاو هو كاان 7

 ل رجنوا بصي وأ 0 هأ غرفملا لم أعلا ىضتقم بسحي نكي ل اننتسالا

 الا ماق ام لوقلف نكت ل الا 0 دوحوم ناك ذا ةنم. ىتتسملا برع ناك ام

 ٠ ديزب الا تررم امو ا ديز الا تيارامو ديز

 ىناثلا يف ةيلوعفملا َلَع هبصنتو لوالا لثملا يف ةيلعافلا َِس دب زعفرتق يا (حاضيا )

 غرفمل لماعلا يف قرف و ةدوحوم ريغ الا تناكو اي ايلاب هيلا تررم ةيدعتب هرحخو

 الا رادلا يفامو ديز الا كدنع ام وحن يف  لعف ريغوا ةلثمالا يف ا العف ناك ناب
 ا"رج لهو دي ز الا ذحا ماق ام ىنعملا نال طقف طفللا بسحب نوكي كلذ نا ديغ ا
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 هنم ىثنتسملا نم ضعب لدب انه ىنغت لا لعج ساما( ١ )نامالكلا قباطنيل ضيا بصنلا رانخين
 دقو لصتم هعم ءابنئسالا نال ضعبلا لذدب ف طورشم كلذ نا عم مزريعشا طب ري و

 نال وا ٠ امهنيب ةيبنجالل لامتحا <قبي لف هنم ىتفتسملا ضعب وه امنا لصنملا نا تفرع

 فنوكي نا ضيا حص امئاو ٠ اهالول لوالا هلوانتي ام ضعب ناك يناثلا ناَلَع ةنب رق الا
 ةبجاو هئف لدبلل لدبلا ةقباطمو ىفنم وهو هنم ىنثتسملا نم بجوم وهو الدو للا

 نال ةيلدبلا منال تابثالاو يفنلا يف امهغلاختو هيف لماعلا لم يس هنملدب وه امنا هنال
 اباجياوايفن ةفصلاو فوصوملا فااختب دقو ٠ هعضوم يف يناثلا لعجو لوالا حرط ةين لعل دبإلا
 لدبيفظفللا علادبألا رذعتي دق دنا عام ٠ لدبلا اذكف سبل الو عرك ال لجربتررم ون

 الا اًئيش دي ز امو ديز الا اهيف دحا الو دي ز الا دحا نم ينهاج ام وحن لحما ىلع ذئنيح
 هرذعتل لحما ٍط هنم ىنت:دملا نملدب هنا لعةلثمال اهذه يف الا دعب ام عفرب هب اين ءىف

 هي لح ا ىلع لادبالا بجو امناو كيلإ لك هدضعب ائيشالا ءيشب ديز سبأ وحنو ظفللا يف
 الامو ال نالو باجيالا هي نادازتال ءابلاو نم نرال ظفللا لع عنتماو ةلثمالا هذه

 اباجيا راصف الاب ضقتنا ىننلا نال مدقث ام باجيالا يف نالمعت
 الزي دز عفرب قفار الا كاذ لوقي دح | امش قرر ينغملا يف لاق ( ةدئاف )

 وه دححا نم. الدب هنوك نا الا ءاتغتسالا لع هبصنزوجينو هريعم نم الدباوا دخلا نم
 ليواتلا ىلا جوحي ال هنالو لصالا هنال حجرا ريعلا بحاص نم لادبالا نال راضلا

 هبصنب اديز الا اذه لوقي "دحا تيار ام وحن يف زوجيو ٠ ريمضلا نم لادبالا يف يذلا
 اًعوفرم هئيج نمو ٠ هريعض نم لدب هنا لع هعفر زوجيو ءانثتسالا َلَعوا دحا نم الدب

 « اهيكاوك الا انيلع يكحي ٠ ادحا اهب ىرن ال ةليل يف » هلوق

 ةيناثلا الا دعب ام بصنيف تابثالا 5 يف اناك الاب يهنلا وا يننلا ضقتنا اذاو )1١(

 الا ردحاب تررم امو اًرمع الا هللا الا اولكاننالو ١ ديز الا هاملا الا دحا برش ام وحن

 000 اال اي رش ىنمملا ذا صن الو هيف ون ال ا ةلزتمتت لوحتنو انيق كي الا 01
 كلا قيئاقامبلا تاررمو رع الاى ارك

 عطقنملا ءانثتسالا يف الاب ىنفتسملا 39 2



 ننام

 لاثمويفنلا ىلع انلثم اك كلذهمدقأ ام بجوملا ريغ مالكلاب دارملاو يراكنالا مابفتسالاو
 رفغي نمو ديز الا دحا ماق له يراكنالا مابفتسالا لاثمو ورمع الا دحا مقيال ىهنلا
 ال ردك لمقف دوا انلتماك ىنسمو افا نوكي ناونلا يفاقرف الو كنا 0
 ًاضيا بجي هنا انلوقو ٠ ةلاح ىلع قبب مل ىنعمب ريغتناف « ”دتولاو يونلا هنم ريغت رفاع »

 0 عئاشلا حيصفلا وه بجوملا ريغ مالكلا يف هنم ىنثعسملا لعمدقتملا تسلا 01

 لدب ىنثح ملا نمآال دب هدم ىنثتسملا لعجي وهل لماعلا غب رفت ىلع الياق عفري دقدنا ريغ لاعتسالا

 قفعبملا رخأت الف'هنم :قثتسملا نم نضعب لددب هيدقت لبق ىتثتسملا ناك دقو لك نش لأ
 نكي مل اذا ) هلوق كلذنمو ىنثعسملا نم هلادبا حيصو اًعبات راص صاخدب دي راماع وهو هنم
 ناهجوالا نا ريغهتم الدب عفاشو نكيل ال ويعم اللا نوككش ةيلطولا ”مفاشنويينلا الا

 دحا نكي مل ريدقتلاو ضعب لدب هلبق فو ذحم نم ال دب ةلاحلا هذه يف مدقنملا ىتسملا اذهنوكي
 الف لاح لك ّلَعو ٠ لك نم لكل دب فوذحلا كلذ نم رخآ لدب عفاشو نويبنلا الا
 ىدعملا زع ىبعبللا وقت روحاما هلا لعاو“ هتلقو هفعضا لاععتسالا يفهنم ءيش ىلع ساقي

 كالا » هلوق يف اههيلع هعدقن اماو عم هلماع لَعو هيلع هعدقن زوجي الف انلثم 5 هدحو هنم

 ىلع هيدقن اضيا زوخي هنا لع« ةرورض وهليقو هيلع ساقبال ذاش وهف« ةطسب اخا وجرا ال

 ىنثعسملا ةفص لع ىنثعسملا مدقتث اذا لعاو ١ تب رض ادي ز الا موقلا لوقتف هدحو لماعلا
 اهيف ام وحن ةيلدبلا ىلع عابتالاو ءانثتسالا لع بصنلاه يف ىوتسا بجوملا ريغ مالكلا يفهنم

 حجرمو فوصوملامدقث لدبلا حجر ًاحجرم امهنم لكأنالحاص كاخا وا كوخا الا دحا

 رخاوملا يتغعسملا يف لدبلا ىلع عابتالا رايتخا, نا معا م٠ ةفصلا رخأت ءانفتسالا ىلعبصنلا

 نوكب الو عوبتملاو عباتلا نيب لصفلا لوطيال ناب طورشم وه اغا بجوم ا ريغ مالكلا ف

 غي ةيلدبلا َلَع عابتالا رايتخا نال كلذو !ًديز الا رادلا يف سلاج تنك نيح دحا

 دعابتي ليوطلا لصفلا عمو ةنم ىنثتسملاو ىتثتسملا نيب ةلكاشملا دصقلا ل6 انا

 اديز الا اوماق لئاقلوقل ! در ا دي زالا اوماقام وحن و ١امهنيب ةلك أشملا نيبتن الفنافرطلا



 اقرت

 ديز الا دحا ماق ام ريدقتلاو ديزب الاترره امو اديز الا تيارامو ديز الا ماق ام وحن

 ءادنتسالا تاودا شام سس

 و وكم اهرسكو نيسلاحتفو ةروصقم اهرسكو ني كلامضب )ىوسو ريغ الا 2 َج

 اهنمو الا وهو ظقف فرح وهام اهنمتاودالاهذهو اشاحو داخو انفو تركي الورد

 فرحو لعف وهام اهنمو نوكي'الو سل وهو لعف وه 8 اهنمو ىوسو ريغ وهو مسا وهام

 هتيبلس هريغ نود هب صاخ يح اتا لكت عشتار . اشاحو الخو ادعوهو

َ 0 

 تداعب هعض عرفملاو عطقنملا ءامتسالا 2 اليغو لصتملا ءانثتسالا قوفاطخ عض

 هي رفاسام ٠ كتلاسر الا لئاسرلا تلصو ٠ كراج نبا الا اكريما نم كتوخا داع
 دا ملال نيمالتلا محن « نيحلاطلا الا نوطساصلا ءاحد الحر نونالثالا

 * تا د نع اللا كعضاق يأ ْس واغلا نم كعيبتا نه الا ناطلس مهلع كل سن يدابع

 منه ضارت نع ةراجتنوكت نا الا لطابلاب ميكيي 0 ألك نال“: كيلغ الا ينيعتحقو ام

 لص

 الاب ىتتتسملا يف

 لصتملا ءامثتسالا يف الاب ىنثعسملا كخام 1

 لع ل ا ُُط ه.صن بحو 2 ما ناكنا ج

 نك ناو موقلا َ ا در اللا ماقو 1 دي ز الا موقلا مأق لوقتفهنع ر أَ وأ نا

دقت خاف بجوم ريغ 0
4يصن اما بجو ك.ؤم تسلا 1 م

 ىلإ ماق ابوح ه

 لديهنم ل نم أدب هنا ُط عابتالا هيف ل 2 كنع 0 ناو موقلا 1 دبز

 دك ةيءاعمالا لعب صن اضياديف زوح وادب ز الاموقلاماق ام وحن لك نم ضعب



 كو رن )رز

 اك

 وأ هيلع مدقت انلوقو ٠ ايف امل مهفوذم دع ضيقن وه يذلا ةنملايف المبقوذب يلو الا ةنوملا

 هكح لع ضيا ىقبي وهنم ىنثتسملا لعمدقن وأو ىكسم ىقبي يا هنم ىتثتسملا لع ياهنع ا

 عطقتملا ءاثتسالا ام .س

 ضع 0 وأ مدقلهنم يتبل ب 0 ا ناك, اهو 3

 ىنثتسملا دارفا نم (درف سيلف لصتملا ءانثتسالا يف 0 سكعب وه يا ( حاضبا)
 ضيقلب لى الو قوطحملا ةلالد مح يف لخادوه الو هئاز>ا نم |؟زج الوهنم

 ايددجا هنوكل هنم ىنثتسملانع هعاطقتاب اعطقنم يم اذهلو الا لبق هتمىنثتسملا لع هبكح ام
 رامح ريغ يدنع امو ا دتو الا اهيف ام ون طقف ديب وا ريغوا الابنوكي هيف جارخالاو هنع
 تاودالا عيب لمشب هناف لصتملا فالخب ٠ شي رقنمينا ديب داضلاب قطن نممسفا انادلوقكو

 0 ءانثتسالا ةهصل يش طرتشي له ش

 ا 1 0 8 لاقي ناد

 زاجلا ليبس لع ةيسنجلا نمبيصن هل نوكي نا هنمىنفتسلل هتبسانمب دارملا ( حاضيا )
 حصيال بائذو نابعشف هيلعو امهنيبأ ةسبالم هنم ققتسملا ؟ذ ددع "هراشخلا نكمي ثيحب

 في صن وه ام هيلع مدقتي.ال ناب دازملاو ٠انركذام لعاسل اهبنال قلتسلا 0
 فرع هيلا دانسالل حلصي ١ ناك اذان هلأ يب ,نأل انه لعفلا نوكي نا هجورخ

 لهصتال اهنا ذا لبالا ىلا دادسالل حاصت ال لهصناف لثملا يف 5 جرخي نا لبق هجورخ

 لبالا الا ليلا تتوص ليقولاف ٠ تةوص يا لبالا تغر لاقيف اغلا اهبساني يذلاو
 ٠ اهريغو ليما ىلا تتوص دانسا ةحصل م

 غرفملا ءانشتسالا ام سا

 هب قوطنملا ةوق يف ردقم وهلب روث ذم ريغ هنم ىنثتسملا ناكام وه 3
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 نا

 غرفملاو هو كان أشني امهنعو عطقنمو لصتم نانثا ©

 1 1 كلذو عطقتملا قرا لصفملا ا ةقيقح ءانغتسالا نا موصل ) حاضيا

 ىلعو عطقنملا فالخب ةقيقملا ناش وه اذهو نئارقلا نع درجتلا دنع مهفلا ىلا هنم لصتملا
 ردان هسكعبف عطقتملا اما ةرّكب لامعتسالا يف عئاشلا وهو لصالا وه لصتملاف لاح 1
 ' ةتاح غرفيف اهبيفاددم ئنتسللا فدع ىف كلذ عرفملا وهو ثلاث" اهدع خب انلوقو

 ماق ام وحن مات ريغ مالك يف الا نوكي الف هيلعو غرفملا هل ليق اذهلو الا دعب امل هكح
 ديز ىلا هكح ىطعاو هنمىنغتسملا موقلا ف ذل ديز الا دحا ماق ام هلصاف ديزالا

 لضتملا ءانتتسالا ام .س

 4نع 0 وا هيلع مدقت 4م ما 5 م هيف سلا ناكاام اره 6

 قتتسملا وه 1 ديزو هنم ينثئسالا وه موقلافموقلا 1 دي ز الا ماق و اذكر 2 الا موقلا ماق وحن

 ٠ موقلا ضعب وهو
 000 | ف لك طلششي ام تم ىنحملا نمااضعب انلؤقير دارملا (حلشلا |

 '0 لير تفرح وحل هئارحا < هدم اف رش ىا زك ملا لثملا ف ان "0
 1 انلوقب يأ هب حرخيو ل ل

 ”الصتمىنتتسسبل دي ز نبا ناف دي ز نبا الاكتوخا ءاجوحن يفك ا درف رسل اما
 ١) الصنم لصتملا يم اذهلو كتاوخا هنم ىنتتسملا نم أ درق سبل هنأل عطقنم وه لب
 اهيف نوقوذيالهلوق اذهل درب الو دارفالا ىلع ةي وطنملاةيسنجلا يف هنم ينغتسملاب هلاصتال

 هستج نمو هنم ىاتسملا نم ضعب ىنثتسملاو عطقاملام م وهامم هوحنويلوالا ةتوملا الا توما

 ” 1 هنأق ةنم قتعلملا نم امني هل وك عم لصتملا ءانثتسالا يف ينثتسملا نا لوقت انناف
 اذه يف ىتعسملاو هنم ىثعسملا لع هب 0 انا تب ل حنيف قوطنملا ةلالد 9 ف
 ناو عطقنم ىنثتسم ىلوالا ةتوملا ناف موبفملا ةلالد يح ف لخاد نع اغا هوجتوا وللا

 ةلالد كح يف ال موهفمل ةلالد ؟ح يف لخاد هاآلا هس نمر تولا نساشسب نك
 هعوقو يفن 2 ةغلابلل هروصت قل نم توملا اهيفنوقوذيال هلوقهمهفا ام جرخم هنال قوطنملا

 ىلع م ا الا لا ىف لع الو كرما ابنك نوقوذي ال ليف هك

 ل



 معو

 ةرشعلاكلوق ةلزامب هنال مشرد الا ةرشع يلع هل وحن يف الو اوداج دي ز مهنمجرخملاع
 هل دب الف اظفل هنع رخأت ناو لعفلا هيلا بوسنملا نال كلذو يلع هل دحأو اهنم جا
 نامدقتم بوسنملاو هيلا بوسنملا ذا لعفاا اهيلع لدي يتلا ةبسنلا لع اًدوجو مدقتلا
 الا عم هلم ققتسملا وه: ءاشتسال | [فاةملا كوسا ناك الف ةرورض امهنيب ةبسلا

 لودح كةرم نذادب الف ةبسنلا لبق ةثالثلا هذه دوجو ىرم دبال ناك نقلل

 اما ةقيقح لخادلا لخادلاب دارملاّنا مث ٠ ضقانت الفهيلعو ةبستلا لبق جارخالاو لوخ
 لخادلا ةلزخه لزنملاب دارملاو ٠ غرفملاءانغتسالا وهو اريدقن وا لصتملاءانثتسالا وهو [

 درفملا ءانشتسالا لخادلا ةلزنم الزنم وا الخاد ناكامتحت جردني و ٠ عطقتملا ءانغتس
 عطقتنملا يف ةلمجلا ءاشتسا نكل مطقنملاو لصنملا يف ياقمشملاب اهوأتل امهيف ةلجلا ءانغتب

 وي ز الا دحاب تررم ام هنم ةللالاغمو ادي ز الا موقلا ماق لضتملا نم درفملا لاش
 عابتالا ىلع رج وا ءانثتسالا ىلع بصن عض وهيفةاخ اومربخهنم ريخواكنمادي 01

 صقتلا الا ضراعهل ضرعءاميا "ئضام الا عفن امو ص قتام الا دازام عطفا درفملالا

 نم الا مهيلع رطيسم تسل هلوق هنم ةلا لاثمو هيف ريك وهو رضلا الا اًثيش دافا

 ادعبلا ةلمحو ريخملا هللا هبذعي ةلمحو ادعبم نق ربك الا تاذعلا هللا 1000

 مالكلاف ظفللا يفهنم ينفعل ركذ اذا انلوقو ٠ عطقتملا ءانشتسالا لب صن عضوم يف ربل
 غرفملا ءانشتسالا وهو مات ريغ ءانشتسالاف الاو مات ءاغتسالاف يا

 ريغ ةلمح الا دعبام نا يا ا ةلمح ؟ح يف وه ءادغتسالا نا لعا « ةدئاف »

 ينءاجو دي ز ريغ ينءاج ام ىنعمم وه دب ز الا ينءاج ام كالوق ناف كلذو ىلوالا ل
 يللات لومعم ميدقن زوجي الف هيلعو ةدحاو ةلمحناتامجلا تلعجو مالكلا رصتخاف د

 متثميف اهنع اهواتم لومعم رخوي الو براض اًديز الاانا ام لاقي نا منعميف اهيلع
 ضخم وهف بم درو امو فيز ارمع الاب رض امو ارمح ديو اا

 هرسفب لماغ رامضا لَ الا زوجي هنا َلَع ٠ ورمعب ديز الا "سهام عنق اكو ٠ ةرورإ

 الآ ماقام. لاقبف امهريخ أت زوما هعنصو هم قشتنملا لا اذه نم ىنتساو هل

 ورم نم ريخ [ديزاالا دحاب ثروعام) ١١ ٠
 اتا ا 5 ب
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 0010 الا مرقلا ماق هلم لخادلا ةلزتم ًالزنم وا الخاد ناكل

 :ٌ نيلاثملا يفموقلا ةلغ عكا ةبسنلا اص وشو 4م لاسم هأ لاقي لوالاو ريعب

 طفلا يف هنم ىنتتسملا ركذ اذاف امهيف الا دعب مقاولا وهو ىنتتسملا يناثلاو
 ٠ مات ريغو بف الاو ”مات مالكلاف نيلاثملا يف اك

 / رع أ كنس يناغلاو ةعم عر يا هكا تاس لوالا ىهس انلق ) حاضيا /

 لاادلا لمتتي ندنج جارخالا نا ,موقلا نم نيلانللا فاجره ريو كسر

 ١1١ دعلا لدب ع ةنماوم ةبقرزير ف انام ادبع لثق نمو ةلوق نم ةفصلاك هريغو

 . بدالا ءاسا نا ذيملتلا برضا وحن ف ما طرشلاو هغلث فعلا ا وحن ف

 جارخالا دسيق اذحلو الاب سبل هنال ءانثتسا ىمسي الو ىنخي ال 5 جارخا كلذ لك ىف
 ام جرخيو امهيف هعويشل ةفاضالاو فصولاب صصخشي ام جرخيو ءادختسالاب صن الاب

 37 فكالذ لك ناف اعللذ زخنو لدبلاو لاحلاو طرشلاو ةياغلاب دنييتتلاك ضيا وحل رع

 هلوخد موتي ام جورخل راوظا وهف ال>اد ناكأل انلوقو ىنثتسم يمسي الف الاب سب نكلو
 ا( راو هلظفل موهفم يف ىف الخاد ناك وا هحا رخام 6 ءيشلا لاخداب ضقادعلا مزلي العأ

 ف نا اولاق * هئم دارملا مهفنل كلذ طنسإ كنودو ةينلا قار ءالا لوا نم 2 0

 ناف ديز الا موقلا ءاج كلوق يف ا ديز نرال هتيلوقعم رابنعاب الاكشا ءانفتسالا

 لصتملا يكس را اوقلطا مهنال مهعامجال فل فلا وهف موقلا 2 لخاد ريغ هنا تاق

 كنز جارخال يف الإ وموقلا ف لخاد كف ناو لوخدلا كعب الا جارخا الو جرخ

 . رهاظ ضقانت اذهو ديز ءيحي ملو موقلا عم ديز ءاج ىنعملا ناك لوخدلا دعب مهنيبنم
 ذآ طقنام مهمالك كيس دراو وبف كلذ عمو ءالقعلا مالك هنع فاحتي نا بي

 هس اوقرغاو هلح َلَع اولبقا لاكشالا ةئظم نم هيف ام هيف نراكألف ٠ محلامعتسا

 اا ده لاكشألا كلذ عفد يف هولاق ام لك نمم لهنلا هليقي (يدلاو هه ق

 دانسا لبق اناك امنا !نهاوخاو الاب هجارخا مت هنم قشسملا سح لاف تلا لوخد

 كلوق ةلزنمع هنال ادي ز الا موقلا“ ءاج و هس ضقاينلا مزاي الف هيلا ههبش وأ لمعفلا
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 ةسوبع اذب> ٠ داهتحالا اذبح ٠ نالسكلا ذيملتلا اذبح ٠ مركلا اذبح ٠ مالا اذبح
 لخبلا اذبح ٠ هجولا ةقالط اذبح ٠ لظلا اذبح ٠ هجولا

 . اهكح اهطعاو يل وليام يف اذبح بك

 معلا ذبح: ذيملتلا ا ديت اذبح ٠ ا ل كا ديزاد

 اديفم حرشلا اذبح٠ ارتازدبسا ٠ اعفان

 ليام فرعا 07

 هكتنيعابتأر لق امينا

 « لعقن نيح ةلوثقم اهب بحو ١ اهجازمي ع اهولتقا تلقف »

 بساني هب ابلهتست زيجو مالكب ءيدتبت نا ..:سحيوةهاكفلا مخه شك |

 ىلا اهبحاصب يضفنو ٠ ٠ةب رشبلا ردق نم طحت اهنا فيكو ٠ ٠ ةقاملا فصو وهو عوضوملا

 ٠ قي رط هي ابحطصا نيقمحا نع ىوري كلذو لوقث مث ٠٠ ناهتمالاو لوما
 نوكي 1: را ىنمتااثا لاق ٠٠+ لمفا هحاص لاق: ١ىنمتن كل نامت رخال ا

 هبحاص هل لاقف ٠٠ ٠٠٠ ىذتغاو ٠ ٠ ٠ هفوص نم يستك اف ٠ ٠ مدغلا نم عيطق يددع

 ٠ ءاهسرتفتل كمدغلع هلسرايكبائذ عيطق يل نوكي ناىنمتاانا يندكل ١ ٠ اذبحو ٠ .ايعن
 لوا مكي نا لع احلاصت مث ٠٠ اب راضتو ١ ٠ ا5 الت نا اتعام مث ٠٠٠ اذه نم كاذ ءاتساف

 الف ٠ ٠ هيلا اهاوعد اعفرف ٠ ٠ ٠ نعم قزهيلع رام هعم مره خيشب ٠ *ايقتلاف ٠ ٠ ٠ هب نايقتلي نم

 لاقو٠ ٠ "ضرالا لعيب رهم نعملا لعجو نيقزلا الك م كفف ٠ ٠ امهتقامح نم شهد٠٠* عم
 ةهاكفلاهذهيوارناكو . ٠ ىضمو ٠ ٠ نيقما انوكت لنا ٠ ٠ اذبكيمدهشا قب رهيل ٠ ٠اي
 بابلالا يلوال تايا هقلخ يف هللف٠ ٠ «ىرجام بكف ةثالثلا ىقملا كئلوا نم معسضو ىأرب

 لصف

 ءانقسالا هن

 مادا رع أملا ود

 ا خا ىدحاوا ةئانثسالا الاب جار ,خالا هنا وه هيف ليق ام ربظا
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 يف زوحبو سنبو معن يف زوحي ال اذهو «لئقأ نيح ةلوتقم اهب ”بحو » هلوق هنمو
 ٠و رمعب اخو كب زي منك لاقبف نيعلا موعصملا لعف نزو سس امه 00 أ

 كك كك اذيح كعب نيلكتلا 0 له س

 نا هكحو دكاتلل ال ماهبالا نم ةراشالا مسا يفام مفديأ عقي معن ج

 ٠ الجر ديز اذبح وحن هدعب وا ديز الجر اذبح وحن صوصخلا لبق 0

 اذيح صوصخم بارعا 2 أم س

 03 ةلاو ادنم نوكي ناهف حصالا نا يف معن ص رم بارعاكك 3

 رم امهيفو فوذحربجلاو ادتبموا ابو جوف وذ ادتبم اربخهنوك اوزاجاوهربخ
 ش ٠ سب و معن صوصخم اذبح صوصخم قرافي اذا س

 محاونلا هيف لمعت ال هناب ؟ اذبح ىلع هميدقتل زوجي ال هناب ١" هقرافي ج

 0 زوح نا 1 معن دعب هنم دما فودحم ادن ريخ هلا ىلع هبارعا نانا“

 رم 5 كلذ لك يف معن صوصنع فالخب ةرثكب هدعبو ةيرثكأب هلبق زيبقلا
 تنا اذبحال» هلوقهنمو نم ري نالاعفالا هذه دعب عقاولا هير 1 هيبشت )

 «يئاهتلجر نم ءرملا معنف»هلوقو «لبجنم نايرلا لبج اذبحاي » هلوقو « دلب نم ءاعنصاي

 ابميم يفمغدت نا زوجي معن دعب ام تعقو اذا * اهتاوخاو ءاسوسئب يف كلذ لتس قو
 وه ف معو وه ايرعنر لوقتف نييكأللا ءاقتلال اهنيعرسكتف معل ميه

 نيراق

 نيب زييقلا عضو حدملاب صوصخلا تحن اظخو اذبح لعاف قوف طخ عض 4

 هبصنت نرا دعب نيلاله
 001 لا اذ بوالا فاعلا لبع :ةلقار ةيعلا اذنح ٠ .فاص دلا اذبح

 ' كيخا نبا حجان اذبح ٠ كوخالقاع اذب> ٠ ةيبدا بغتكلا اذبحو ةيبدالا بتكلا تعلاط
 قاب كاين لا لانش لو ١

5-5 
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 مدا ءاشنا ىلا لك كا 1

 ا تو ريب يا ,روعم ريصتف تو ريب

 لخدن امنا هذه الو ةدماج انوك عم اذبحىلع ةيفانلا الل وخد حص امنا ( حاضيا )

 0 لوخد دعب اذح ف مز دوما تال دماخلا 0 اخدت 3 فرصتملا لعفلا ىلع

 اذح الب دوصقملا لب دوصقم ريغ راص يندلا نالو فرصتم لعف ىلعالا لخدت مل ىهف
 يئاعدلا لمفلا ةبشا ءاشنالا ىلا لقن امل :بحنال ابعم ال رركتن مل امناو ٠مذلا ءاشنا وه امنا

 يئاعدلا ريغ فرصتملا لعفلا لك تلد اذا اهزاركت بن افا وده
 سئب و معن ماكحا نم اًديش اذبح لبقث له س

 زاوح الاءاكح الا كلت نم ا ايش لبقت ال اذ عم ةروصلا هذه ىلع يش املاط َ

 اا ل رخ اذاو ( مايل الو اذيعالا 0 هلوةكهب لعا صوصخملا فذح
 ماكحالا .كالت لبقت دقف ةروصلا

 اذ عم اهبيكرت نع تجرخ اذا اهكح انف س

 ةلباقلا زئئارغلا لع ةلادلا لاعفالا نم سنب و معنب ,قللاام.قفالا جا

 0 : ماكح|نمكلتل ام | اها نكس كالا ىلا ابايوحت دنعمذلا و ا جدلا

 ارتتسم اريعم وا[, فرمملا ىلا اًفاشم وا ةيسنلا لاب افرعم اضاف ل

 0111 ةلوصوأا نموةلوصوم واةفرعمام ظفل وازييعلا لعةبوصنم 3 أرسفم

 اهيف زوحيو ٠ للا ديز الجر بحو ديز لجرلا مالغ بحو ديز لجرلا بح لوقتف
 ابوبحم راصيا ىلوالا ءابلا مغب ”بنح اهلصا نال ءابلا نم ”القن ةرثثكب ءاحلا مخ ذئنيح

 اضيا ةلاخلا هذه يف سئب و معن فلاخت ال له 3

 - دقو ةراشالا مس ا ال 55 حودمملا لعجب ناب كاذو معن معن .

 ديزب بدحأو 6 ل نقلا يف لعفا لعاعب هل ايشت ةدئاز ءابلاب



 م

 اكاللا مرا ١ هعاسلا شب ليش لاربالا ” بلدكملاو ىتتملا رعت علا حرييال
 قيدصلا من تنا 0 معن بلاط يلا نبا يلع ناك ريمالا معن ٠ بحلا ىلع ليلدلا معن

 نيااله نيب رخ الا يف هعضو ةلثمالا هذه يف فوذحلا صوصخملا ردق
 ظفاحلزت مل تنا٠ فلخملا سئب هدعو كوبا فلخا ٠ دئاعلا معن هرفسنم كوخا داع

 ١ ىلاماس لدلا برضي « يلحلا معلو محلا ةدئاز نب نعم فصوبي ٠ ظفاحلا رجعت اديعلا

 لئاقلا سئبف هاه ف يك ساسج 0 ٠ كا تي هتكح ف

٠ 

0 

 اذكلو

 ' اذبح يف كلوق ام س
 0 نانا لدعللا تام ليف بح نم ةك رم اهنا ميحصلا

 هلعاف عفر عضوم يف ةراشا مسا اذو سئبك مذلا ءاششنا ىلا لوحتي دقو معنك
 دي ز ذيج 2 صوصخم ا مسالا وه هدعب امو

 نلو هلعاف هدعب امو لعف اهتمرب اهنا معز نمل ًاًقالخ ما حيحصلا انلق ( حاضيا)

 اهياع دي زت لب معدتك حدملا ءاشنال انلقو ءربخ هدعب امو ادعبم مسا اهتمرب اهنا ضيا معز

 هب دصقي بحل عف نالوقلا دعب الو ٠ بلقلا نم بي رقو بوبحم حودمملا ناب رعشت اهناب
 ابوبحم هنوكل هانعم روضح لع لديل ةيراشالا اذ هلعاف لعج امناو حدملاو ةبح لا

 اذ اهلعاف 9 وهام

 ا دل انك ايا ربك دتلاو دا ارفالا ظفابن ركنا معلا وهعات' زوجالدنا َج

 امل عملاو ينثملا يف اذكو ثدده اذبحو ”ديز اذبح لوقت
 هدارفا بجو امناو هجو نم قفاوتلا نراكما مدعل هءابتا زي ملامنا ( حافيا )

 ” فاد + نأل انح وار ىقيرا اد ذي النوم وا | ىذه صوصخلا ناك "ا
 أهارحن ىرجام اذكف ريغتال لاثمالاو لامتسالا ةرثك يف لاثمالا ىرحم ترج بيكرتلا



 م

 باعكلا يا دراولا معن كباتك "يلا درو كالوق وحنو بويا يأ ديعلا م 0

 هفذح زوجيالف هيلع ل ديام مدقتي : نافهيلع لدام مدقنل | همه ل فذ

 ني رات
 مذلاو حدملاب صوصخملاتءاطخو انمثارجم ىرج امو سب و رعن لعاف قوف ًاطخ عض بع

 ناطلس معن ٠ بيشلا توملا لوسر ءاس٠ ورم بيطخلا سب ٠ ديز رعاشلا معن
 تباط٠ ٠ كيار فارا نسف ورمت لحرلا لاهج ٠ ديز مالغلا هحو نسح ٠ رمقلا ل ايللا

 ارأد تب ا مثوتن انا "دب ز متاصلا 3 فواح تح درولا رهز دك

 هوهام ا 0 0 نا سكب 1 زا أوغم لطبلا معن ل ”رانلا

 ا ةيتالا لحلا ف عقاولا لاخلا حلصا 1 ِ

 تت كسرد سرد من ٠ رعاشلا دب ز ءا رس ٠تنا لجر معن ٠ كوخا ذل ل

 ٠ ريقف 00 : 0 هي رح هير نسشبا نع ها رم كتخا

 هالي ميك لجرلا نش ٠ كوخا دهتحلا داولا معن ٠ نيبذهم ريغ دالوا دالوا سكي

 سراب كيخأ نبا د 2 ١ تناول لجرلا غاسل

 لجلا هذه يف 3 لعافلا لعجا ”"5

 دي ز ءاطعلا لخي ٠ يلوضفلا لوقلا ءا نعاسلا كسلا جا ٠ بيطخلا قطدملا معن

 رعاشلا من ٠ نودلخ نبا خرأوملا معن ٠ لدعلاب 0 ةاضقلا 95 060 ْ
 لاهجلا ١ )05 ءارركلا-ءاس+ ريل ةحوردملا| تمس نس الا ل 0 1 7
 «٠ ءالعلا عضاوت عضاوتلا 90

 ةلثمالا هذه يف لعفلا لع صوصخلا مدق 7

 000 0 ءاجرلا لاكتالا سئب ٠ ربصلا ةليضفلا معن ٠ موت ولا 1
 رباصلا معن ٠ نياق دوسحلا سئب ٠ ليلا ميهارب 0 ٠ ةلاطبلا ةاصخلا
 00 0 ءادندتلا | دهعجلا من ل 11 ةودلا تق 0 هر رك

١ 



 انتل

 لعافلانوك لا لعافلا نعدب ربخي نال حلصي يا لا رابخالل حاصب نا ًايناث ادلقو لعافلا

 دي زحودمملا لجرلا "دي ز لجرلا منيف لوقتف سكب دعب مومذملاب و هن دعب حودمملاب ًاقوضوم
 زاج اًقنئوم صوصصخلا ناك اذا هنا ٍلعاو ٠ هابا ”قاعلامومذملا دلولاهاباٌةقاعلا دلولا سئب يفو

 نيبو ةعلا تاونلا تمعن .واءرعن لوقعف ار كذم لغئافلا ناك ناو هغيناتو لعفلا ريكذت

 ادعبم هنا لع اًءوفرم نوكي نا اًعلاث انلقو دوجا ريكذتلا نكلو ”رادلا ”باقعلا تسب وا
 مومعلا اما ريخلا نيبو هنيب طبارلاو ريدقتلا نم هنمالسا حيحصلا وه هربخ هلبق .ةلمخاو

 ٠ ربملاو ادنبملا يف رم اك هانعمب ادعبملا ةداعا وا لعافلا لع يلا سنجلا مال نم.دافتسملا

 هربخ أدعبم مهضعب هلعجو وه هريدقت اًبوجو فوذحم ادتبمل ا ربخ هنوك موق زاجاو
 دجن و هيف ربخلا فذح بوجوا دودرم وهو مومهوا حودمم هريدقأ ايوحو قلد

 رم اك كلذ ريغو _مسق باوجو لاك هءدسم دسي ءيش هل<والا اًبوجو اًفوذح [ربخ
 ربخلا دسم دس ءيذ 3 مل انهو ربخلاو ادعبملا ِف

 اغا محا مدقث اذاو سئبو من نم لك َع صوصخلا يدق زوجي له س

 |ماو ىتفلا سب ورمتو لجرلا معن ديز لوقتف زئاخ امهيلع هيدقن اما 2

 لخدت نا ةلاخلا هذه يف زوجن و هربخ هدعب ةامجخلاو اي هنا يلع عفر ذرأاف هبارعا

 ةريشعلانباو ىدنلا وخا ريئافا عع نانا هلوق هنمداتاوخاو داك ادعام 4 محاو ونأاهيلع

 هوجو مزلا هريدقن فوذحم لءفل هب 1 الرف قدك نا نم عنمي ل حاضيا »

 هر ادعم وا مومذملا واحودجلا يا از زاوجفوذحم ٠ ادتبل ربخ هنأ لع عفري نا اضياردعر

 ضعب ضعب نأ هيأع دريال خساو لا هيلع لخدت انلوقو الفم حودمم دي ز يا اًزاوج فوذح

 ءاشنالا نال انفلسا اك يئاشنا ربما انهو اهتاوخاو ناكك يئاشنالا ربما بصنتتال خاونلا
 هنمو هريغ يف روذحلا ضقادتلا لصحي الف ةقيقح سجلا ىنعم نمضتمو ربظاهوءزج انه

 اراملا است تنك, ايبف اراب ام, ةجاع رب اذهل دنع يتولس راج داك!

 ريتااوإ سلا صرصخلا فلج ريغ لس نس

 ” ءهاندحبو انا ون هيلع لدي يا هب دعشلاه لعفلا ىلع مدقت اذا زوجت 37
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 للك

 لعافلال وأ اذا انا ورك لم اهقولا ىلع س نجلا دصقل فائم ذئنيح هصيصخت نالءب عابتالا

 الا م سلا دي را يا ةمومذموا ةحودمم تافصلا لكل عم اجلاب

 لاى ركنألا لوقو «» ”ماذا تما يسرلا ىلا ست »ةلوق لمح 0

 ضيا ىتفلا تعن وعدملاو ىتفلا تعن ي”رملاف « "ما ليللاب وعدملا

 هل ةبحاصم زييقلا ىلعةبوصنم ةركتب ىهاظلا سئب ومعن لعاف رسفي نا زوجيله س
 مهطوق رثنلا نف اهظنو رش درو دقو هل انك ًاقاطم موق هزاجا ج

 كيبا داز ”دازلامعنف» هلوق مظنلا همو كسول حلصا اليتق ليغقلا معن

 قيل رباك نال هيك ا قل مخ لع زي دان ةاليتق نم لكف« اًداز
 هنم درو ام اولو أبو قلطم نورخ ! موق هعنمو ٠ ماهبا ال ثيح ديك أتلل درب ماهجالا عفر

 هم حوزت نم هب ًالوعفم نوكي نا لمتحف تببلا يفا دارك هب لوعفم وأ لآ" ١
 ( 017 ندم رهاذلا لعافلا عم زييمتلا دافا اذا لاسقف لصف مهضعبو تيبلا ردص
 لعافلا زيت يف بلاغلا ناَلَع ٠ ديعبب سدلو الف الاو "فيز اسراف معن وحن زاج

 هع رخو دقو ضوصخملا لانش توكل

 صوصخلا ممالاب دارملا امس

 هنال كلذك يسو سب دعب مذلابو معن داعب جدلا, سوصقا وه ع

 هصخش ص خ مث هسنج

 صوصخملا اذه كح ام س

 رابخالل حلصي ناو ةفاضا واف صوب ةصتخذر ا رعم نوكي نأ ج

 عاب ركذي ناو سئب دعب مومذملابو معن دع حودملاب ًافوصوم ف نا نك

 فنوكي ناو ٠ لجرلا ”ديز معن لاقب الف الطم هيلع مدقي الف ابوجو لعافلا

 ٠ هلق قئاةلحلا هريخ اسم هنأ لع

 كرم ضخا نوكي نا هيف طرتشي هنال ملئ ةفرعم نوكي نا لوا انلق ( حاضيا )



 - و
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 ركل

 فوذع صودخل ةنص اهدعب ةلملا نوكتف ةفصلا ىلا ةرقتفم ريغ يا ةمات.تناك ءاوس
 فوذحم صوصخلاو ابتلص ةلملا نوكتف ةلوصوم وا تعنص *يش *يشلا معن ريدقتلاو
 فوذحم صوصخم لاو اهدعب ةلجلاب ةفوصوم ةركنوا ءيشلا هتعنص يذلا معن ريدقتلاو
 0000 ان وعتنلا# ءارس ةركت تريقجلا اذا زيت يكو اذ ىشلا هتعص 2 نش معن ريدشللاو
 0000 ست لم اه دعل لمفلاو ةفوص وم ريغ تريتعا وا فوذحح صرشتلا 0
 ٠ هث نص 2يش اعيش معن يناثلا لعد ءىشلا هتعنص طش معلا لوألا لع ريدقتلاو

 عباوتلا نم ءيشب سئبو معن لعاف عبتي نا زوجي له س
 انلمع لا الدب ا ل ودعم الين انك 0 عباتلا ناكاذاز ريب ج

 ناف تمن عباتلا ناك اذا اماو هل سئبو معن ةرشابمل امهنم لك حلصي نا طرشب

 فشكلا هب دصق ناو زجي مل سنجلا ماقم لعافلا ةماقا عم صيصختلا هب دصق
 هب عابتالا نم نامالف مذ واح دم تافصلا لكال ءماججاب لعافلا لب وأت مم اضياالا ١

 لجرلا معن تلقاذا كنال يونعملا ديكوتلاب سئبو معن لعاف عابتا عنمامما ( حاضيا )
 وا هلك لجرلا معن تلق ناو ىنخيال اك ظفالا يف نيابت هيف ناك ”ديز مهسفنا وا مهلك

 ريرقث ماقم سيل ماقملا نرال اضياو ٠ ىنخيال كلذك ىنعملا يف نيابن هيف ناك ديز هسفن
 سنج ةدارا لاتحا عفر الو لكةظفلب ىق'وي ىتح دحا هنم ذشي الف سنجلاب ةطاحالا

 يظفللا ديكوتلاب عابتالا عننم مل امناو ٠ سفنلا ةظفاب يق وي ىتح روكذملا سنجل سبالم رخآ
 نملك ة يحالصب دارملاو ٠ هوحنو عماسلا وهس عوقو نم ًاًقوخظفللا ةداعا يف روذحم ال هنال

 قرعم امهنم لك نوكي ناوه هب عابتالا مصيل هل سئب و معن ةرشابل فطعلاو لدبلا
 امهب عابتالا عنتما سئبو معن اهرشابت ثيحب انوكي مل ناف اهب فرعملا ىلا ًاًقاضم وا لأب
 ف”راو لعافلا ىنعم فلاخ درفا اذا هنال هب عابنالا روهمجا عنم دقف تعنلا اماو ٠ ضيا

 وهو هنم دوصقملا يفائيف هعويش للقي و لعافلا صصخي تعنلا نال ليقو هلظغفل فلاخ عمج

 مدسعيال ليصفتلا نم هانركذ ام نكل حصالا ىلع ةقيقح دارفالا عيمج نعض يف سنجلا
 عنثما سذملا ماقم لعافلا ةماقا عم صيصخغتلا تعنلاب دصق اذا ُهنا وهو نيقةحلا دنع ًالوبق



 مو

 روك ذملا زييمتلا وه كيسذلا هعجرمب الامبفي ال ذا هدعب زييقلا لع ىنعمو ظفلهم ةدئافلا

 مم معن هلوق اماو ٠ هلبق ام ىلا دئاملا ريعشلا نالخب يبكملا ريمضلا مجرم يف الق ام ركذتف
 ثييناتلا ءان هلعف تقحلثنومب رمتنف أذا * ذاشف رتتسملا ريمضلا ديكوت منا يلع منا موق

 دولا قوكي نا "فيا طفرش ريعشلا اذه رئلقاو دنع ءارئا تنسوا 1
5 _- 3 4 4 

 معن مهطوقو هريخأت زوجي الف صوصخلا ىلع مدقتتي نا ؟ سئبو معن ىلع هي دقت نجي الف

 هدصضو ريكذتلاو هب دضو دارفالاف ا قباطم نركب " ردان وه د

 ريعشلاو سقف زي ةعقاؤلا 15 البقي ام لحم الا وا هيلع لأ لوخدل الباك كر
 نورقملا وا فاضملا ليضفتلا لعفاو ياو ريغو لثم ةظفلب رسفب الف هيلعو يئاي اك لعافلا

 © اهل هتيحالض ظرتشاف لاب نورقم لعاف نمىفلخ هنال طرشلا اذه هل طرتشا امئاو نم

 وحي ”سعششلا هذه اسنعث معنت اق واف دارفالا ةددعتم اهنا رايب دارملاو ةماع[وركت ترك ١
 ًاسعث معن تلقولف ةماعب تسلف دارفالا ةددعتم ريغ يا دوجولا يف ةدرفم سمشلا نال

 ةركنكلوقيف ًاسعت تناك مايالا ددعتب سمتشلا ددعت ثريغعا ا كنال زاجمويلا اذه
 لصالاو داق تمعنو اهبف ةلوق اماو هفذح زوجي الف 11 00 موي نوعا لكي ةماع

 الجر معن لاقيف رسفملا زييقتلا يا فصوي نازوجي هنا ىلع ٠ ءوضولا ةقي رط تمعن
 لكي ناانلقو + .الذإ' نيلاظلا ,ىك و :نفنلا نيبو هببب لصفلازرخ و 0

 لب ”العاف نوكت ال كلذ ريغ تربععا اذا اهمال اناثم اك ةلوصوم وا:ةمات ةفرعم اهنا لعام

 ةثالث اهنا هذه م يف ليق ام لصاحو كو معنل لعافلا يوصل ة تم 1 نوكت

 ىلوالا لاثمث ةياعف ةلمجي ةولتم " درفمم ةواثم "< يشب ةواتم ريغ يا ةدرفم ١ ماسقا

 اهتربتعا ناو معنل لعاف عفر عضوم يف يهف ةمات ةفرعم اهتربتعا ناف امئن_ اد هتققد كلوق

 ىلعو مدقت اك معن يف اًبوجو رتثسملا لعافلا ريعملا ةرسفم زيبمت بصن عضوم يف يف ةركل
 يناغلا لعو *قدلا يشلا ممل لوالا ىلع ريدقتتلاو فوذحي صوصخم اف نيرابقعالا كك

 ةمات ةفرعم تربتعا ناف وه ًاعن كلوق .درفم ةولتملا يا ةينافلا لاغمو ٠ ةقدلا اعيش م

 اق امهيلك لعو ًابوجو راثسم ريض لعافلاو زيي يهف ةمان ةركن تريثعا ناو لعاف يح

 ٠ لعافلا وه اهدعب امو اهل عضوم الف معن عم ةبكرم تربتعا ناو صوصخلا وه اهدعب

 ةفرعم تربثعا اذا لعاف يهف تعنص ام معن كلوق ةيلعف ةلمجب ةولثملا ثو ةثلاثلا لاغوو



 ا

 نروكي نا * ةنيز ؛لجرلا معن وحن ةيسنجلا لأب اقرعم نوكي نا ١ .ج
 | را ماا فاشن وا ”زرمعزجلا ”مالغ فن وحن ارب فرغم وه امل ا اقانطم

 ع 00 كلا |ريمض نوكي نأ 0 ل زلجرلانبا مالغ معن وح أهم فرعملا

 وا ةمات ةفرعم اهنا لعام نوكي نا + ”ديز الجر منوعن زييقلا ىلع ةبوصنم
 ١ ًاعيزرو وهام سئبوتعنص ام من وخن ةلوصوم

 مهضعب زاجاو ٠ موقلا بها ذم نم ميحصلاو لامعتسالا يف روهشملا وه اذه ( حاضيا )
 حيربصلاو ( اهب اهش مينو اجيملا وخا معنف ) هلوق هنمو لأ هنقاام ينصت ىلا افاتضم نورك

 .. بحاض منف ) هلوق هنمو ةركت ىلل اًفاضم نوكي نامهضعب زاجاو . هتلقا هيلع ساقي ال هنا
 ىلا فاضملا فطع هلهس امير اذهو ( انافع نب نافعبكرلا بحاصو ٠ مل حالس ال موق
 معن وحن ةفاضم ريغ ةركن درو دقو ةرورضلاب هوصخ موقلا نا ىلع ٠ هيلع لاب فرعملا
 | از هللادع متاوحت املع شيا دروو ٠ ةركنلا ىلأ فاضملا نم لقا هنكل تنا مذلُع
 اهنال ةف“رعم نكت مل ناو لاب نورقم وه ام ىلا ظفللا يف ًاقاضم هنوكاّضيا هلهس امير اذهو

 يذلا ىلا سئبو معن دانسا مهضعب زاجاو ٠ ةيملعلاب لصاح وه امنا في رعتلاو ةمزال
 - سنجلا هب دصق اذا عنمي ال اذهو تنا رازبنممعنو دي ز نأ يذلا معن وحن ةلوصوملا نمو
 سنجلا لوعُمل يه يتلا يا ةيدنجلا لأب اًقرعم نوكي نا انلقو ٠ دهعلا هب دصق اذا عنيو
 ضعب ؛ثصّ مث سنجلا دارفا عيمح ىلع عقي مذلا وا حدملا نا ديفتف راتخلا وهو ةقيقح
 " نم دحاو هنال لامحالا ليبسلع يلوا مذوا حدم دق صوصخ ا نوكيف هيلعو هب هدارفا

 -صوصخلا هل لاقي كلذلو ركذلاب صخ دق هنال ليصفتلا ليبس لع ايناثو سنجلا دارفا
 .اهيف دوعي يتلا عضاوملا نم اذهنا ىنخي الو روهجلا بهذم وه ملا !ًريع نوكي نا انلوقو
 000 | | ةلالت ماكحا ريمسلا اذهل رم اك ةيترو  الفةل خاتما لع ريحفلا

 هزيم ةينثتب ةانغتسا عمج الو ةينثث يف اًزراب ثروكي الفلاح لكيف اًبوجو ارتتسم
 .ةدئاز ءابلاب !ً”رورجم هزاربا ردن اك ردان وهف اموق اومعن موقب تررع محلوق اماو هعمجو
 فقوتل فرحلاب هههش ةدشل كلذو عباوتلا نم يشب عبتي ال نا ” موق مهب مهن هلرقك



 انك

 ربخلا هو*زجءاشنا وهف هيلعو اهتابثا دارملاسدلو اهيلع حدملا قحتسسا ىنبلا ةدوجلا نع ًافرص

 ةيررلطا 6 يفءاشنالاو بحعتلا لاعفايف ءاشنالا اذه لع سقو ءاشن اهانعمو ربخ هظفل يا

 ةلالدلا نم لاعفالا يف لصالا نع اههجورمل نيفرصتم ريغ لاعتسالا اذه يف اناكامناو

 يناهمنم ءاشنالاو مذلا وا حدملاءاشنا امهموزاب اضياو ٠ فرحلا اهبشاف نامزلاو ثدحلا لع

 ةراشالا مذلاو حدملا ءاشنايا لاعتسالا اذهيف انلق اهئاو :٠ فرصتنال فورحلاو نورملا

 سئبو ةمعنلا نع معنب رابخالا لب مذلاو حدملا ءاشنا ريغ وهو رخآ الاعتسا اهلل نا ىلا

 معان وهف معني اذكب دي ز معن لوقتف لاعفالا يقابك نيفرصتم هيف نانوكيف ساوبلا نع
 ماكحا الو عامحالاب لعف يهف ءاس اماف .اهارجم ىرجام اذكهو سئاب وهف سأبب سئبو
 قحتبت يتلا ةزي رغلا لع ةلادلا لامفالانم امهب قملا ام اذكوومايلاب ةي آلا سب ومع

 ريصي و زئارغلاب قحتليلهنيع مضتف اهوحنو لءو لوم هيلاهريغ نعل وح” ام وا اناغ
 زوجي هنا ريغ مهنا هيقر لف فعاضملا نموا قف وجالا نم نات اذار 0 معلك ار صاف

 وحن لاعفالا هذه لعاف ىلع وخد طورشملا ةيسنجلا ماللا نم عونلا اذه لعاف دي رجب

 ناف لا مما هعفضتل كلذو ٠ مههاوفا نم جرت هك ترض و ا كئلوا نسمح

 كح اباو ادبز ليجا ام ديز لجرلا لئيجو ءافولا نسحا ام فافولا ”قاخلا كا 0

 أاهدحو اهيلع مالكلا يأسف اذيح اماو 0 ماهلاب سئبو معتك وهف ماكحالا ةيقن

 ٠ اهب ةصاخ ناجحا اش 001

 امهب صاخ لصف سئبو معنل درفا اذالا س

 امهئاضتقاك لاعفالا رئاس نم امهريغ اهيلع يرجي ال اماكحا اهل نال ج

 نايضئقن اذام س

 ماكل امهنم لكآو مدلاوا حدللاب اسوصختو الف نايضتقت اهنا .ج
 أهيلعاف مح ام 1



 م

 نيفرممتم ريغ لاعتسالا اذه ىف امهو ورمح ”ذيملتلا سب و "دي ز ”لجرلا معن وحن

 ةلادلا لاعفالا نم ام قحلا امو ءاسو اذبح امهارحم ىرج اب دارملاو ٠ ةتبلا
 و كاوا ا : تا
 لجو ءافولا قالا ناسح وحن اعضو نيكملا وا جدلا قوتسل ةزي رغ ىلع

 ٠ ليضفتلا لعفا يف ترم ام َلَع ورم ”ذيملتلا لثكج وحن اليوت

 امهن ثننأعلا ءات قوحل ليلدب كلذو حصالا ٍَط نالعغف 0 ( حاضيا )

 5 لعفلا صاوخ رم ءاعلا هذهو دعد ةارملا تسسب و دنه ةأرملا تمعن لوقتف

 يف مان لعف لع هلوخد جةرخي اي هجيرخت ناكمال امهياعرجلا فرح لوخدب سئب و معنةيعتا
 فوصوملا نذل هبحاص مان .لياب ىليل ام لصالاو « احلم مانب ىليل ام كرمه » هلوق

 يهامدل وق يف لاقي انكاهو ىلا فرح لوخلد نم هكح اهيلع ىرخ هماقم هتفص 0

 ٠ ةدلولا معن ردلوب يهام امهيف.لصالاف يا٠ريعلا سنب ىلع ريسلا معن هلوق ينو داولا معنب

 اهياع رملا فرح لخدف هماقمةفصلا تميقاو فوصوملا ف ذحن ”ريعلا سئب ريع لع ريسلا معنو
 00 دلحلا نكي الاو فوذملا فوصولل ةفض يشيو معن نمي الك تاع ١

 سب و معن نم لك قبو ريعلا سنب هيف لوقم ريع ىلع ريسلا معنو دلولا معن هيف ,لوقم
 | ثا تاغل اهبيفو نيعلا ردكو ءافلا حتفب يا ع نزونم اه سئبو معنو ٠ هتيلعف ىلع

 تاق اذا كنال مذلا وا حدملا ءاشنال سئبو معن تناكامناو ٠ نيعلا نوكسو ءافلا رسك
 جراخلا يف دوجوم حدملا سيلو ظفللا اذهب هثدحنو حدملا :يشدت امئاف دي ز لجرلا معن

 هتدوج ّلَع هحدم مالكلا اذهبي دصقن لب هايا مالكلا اذه ةقباطم ا دوصقم ةنمزالا دحاب
 نا نكميف بذكلاو قدصلاك مالك ل مدحي مل اذهلو كداقتعا بسحب جراخلا يف ةلصاحلا
 يف هل اطوصحمب تكح يتلا ةدوجلا نا يا تركذ م سل ادي ز ناف تأطخا كال لاقي
 اربخ سل هنال ا دي ز حدمت مل كناف تدك كلل لاثبال ٠ كلو هاما تشل جراخلا
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 هبارعا كح هلعاف ظعاو ةيئالا لاعفالا نم هب لعفا يشوةيناثلا ةغيصلا ضيا مص

 ياعملانع ليخلا دعب ٠ لازغلا رفن ٠ سفن باطو ائيع كوبا معن ٠ ةلازغلا نرق َْذ

 عم ٠ اًرهزم ًاقروم نصغلا رظنم لمح ٠ ليللا مو تءاض ٠ زايسلا بكوكلا ىوف
 قوس جار رضنلا هذه فيشر عشلا قؤس تالشك ٠ هشار خوفو: تاع هي 0

 هللا قت يذلا لجرلا دعس ٠ كيلادجولا ينقاش ٠ هيف سيلام يعدي يذلاءرك اانا ٠ ةباطخلا

 اهتملعت ىتلا ةدعاقلا بسحب طورشلا ةمداعلا لاءفالا نم يجنلا ىلعفب_ تيا

 تام ٠ تاخيام ٠ طلتخاو مالظلا نِح -لئاقلا دي تلش ٠ دهمأل (ظفاس كا |
 ٠ ةلآسلا هده يف ءارالا تبراضتف برحلا رات“ ثرمتسا الغلا و رضس 000
 ٠ ءاودلاب ضيرملا جاعام ٠ ةرمثلا كوخا فطقام ٠ ةيدوبعلا يف رمعلا ينف

 نيلالهنيب هعض ًطاغسبل امو هببس ركذاو لمجلاهذه يف عقاولاطلغلا حلصا
 يف ربخا شا ام ٠ هدبعب ”ديسلا محرا ام. رادب 'بحرأ ٠ اًراد بحرا اه.ارم بيطاام

 !38- ىمناام ٠ بوياربصاام٠ مدقل نم لع حصا ام ٠ رجثملا يف برعلا دالوا كوخا

 ٠ كاخا هدحو مجنا ام ٠ [ديز برحلا ىلا !ًرئاس نبجا ام ٠ ريخلا لمع يبحاصاي عفنا ام
 كربص بوطحلا يف لمحأ ام كدي ءاطعلا يف موكا ام -كعث داح شانلا دنع بيطأ ام

 نيلالهنيب هعض هفذح زوجيال امو كلذ كل زوجي ثيح هنممجمتملا نّدحأ 5١

 معناو نيدهتحاب مركا ٠ موقلاب مركا١اديز حبقا ام دي ز ٠ هاخضاو همركأ ام كيبا رو هلل
 ٠ لوقلا ب يطا ام ٠ نيمداقلابمركاو معنا ٠ هب بجعاو ثحابملا هذه كجارفتساب در دشأ ٠ مهب
 اذه ريسا ام ٠ هلهسساو يلع اذه نوها ام ٠ مهب جاف نودئاخلا اما ٠ كلمت عسوا ام كلمت

 يلبام برعا ""*
 «ايرحاو _رقف لوط نم هب رحاف 0 دعب نم لدبتسمو »
 « اربصا فراك امو ورمع لع ءاكب رادع دق” ديو ورم ما ىرا »

 لصف

 |مثارحم ىرج امو سب و معن يف

 اههارحم ىرج امو سئبو معنب دارملاام س

2 
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 زوجي الف اهفرصت مدعل مك اوصل 0 طا 2

 نرسحا دي زب الؤنسحا ام ادي ز الو نرسحا دي ز املاقي نا
 املومعم نيب و امهنيب لصفلا زوجي له س

 '0 اا رورخاو راكللو فرلكلاب الا نسف ةلعلل ايشلا روجال
 زوجي الفامهب نيقلعتم ريغ رورجملاو راجلاو فرظلا نم لكن اك ناف ( حاضبا )

 زوجي الف كددع .اسلاج ندحا امو فورعمب ارمآ نمحا ام كلوق وحن يف اك امهب لصفلا
 0 افلا ر ضال 5 انلاج ك دبع نينجا ام الوءا مآ فوازغم ندجتالام امييف لاس نأ

 هلوق فرظلا نم هب لصفلا زوجي ام لاثمو !ديز اك ار ىرسحا ٠١ لاقي الف لاحلاك
 ءاييغأا يف نسحا ام هلوق رورجلاو راجلا نمو اذا فرظلاف« التوحلا ناب تلاح اذا رحاو »

 نا لجرلاب نسحا ام هلثمو ١اهءاقب كام كما يف تنثاو اهءاظع تايزلملا يف رفكاو اهءاقل

 هنمو ءاددلاب لصفلا زاوج لع لدب ام حيصفلا مالكلا يف درو دقو ٠ هيلع سقو نسحي

 دازت اهنا ناك لصف يف مدفقت ذقو ٠ ًالتدجم اعب رص كارا ناناظقيلا ابا "يلعززعا ةلوق
 لعف دعب اضيا عقت اهناو ادي ز نسحا فراك ام وحن بحعتلا لعفو ام نيب يا

 ناكام نسحا ام لوقتف ةياعافلاب اهدعبام ةعفار ةمات ينو ةي ردصملا امبةقوبس م بحعتلا
 لابقتسالا دي زا اذا ثدي ز نوكي ام نسحا امو يضاملا ديرا اذا ديز

 و حس ل

 نيراق

 تارعالا نمهكحن بخعتملا طعاو ب َجَمْتلا يف لعفا ام ةغيض ةيتالا لاعفالا نم صال |
 سانلا معلا عفن ٠ ميلا سفن ترغص ٠ لعلا يف هدب تلاط ٠ ءامسلا موجت تامح

 راسا راسا يق ءالا ةرب وخلا ةرؤوبط نؤريغكلا ليج وحلا لئاشم كولا فرع
 لجرلا يف سالفالاو رفكلا حبقو ٠ اعقحا اذا ايئدلاو نيدلا نسح ٠ لحاوسلا يف ءاملا
 تعمل * هرس ديز مك. كيخا يلع ءاكذلاو ةباجنلا لياخم تريبظ ةريكشملا ريقفلا ته 5"

 ٠ رحخ ىتفلا نأ ول شنعلا باط ٠ بولقلا يف كظعو لمف ٠ ءاحيملا يف فويسلا



 م 8

 ديزي نسحاو ادي ز نسحا ام يأ ٍديزب ناسحو ةديز ن ”ح لاقيف بجتلا دافا

 ٠ سقو ديزب م ور ل 0

 هنم بجيل كحام سس

 لعفا دعبو هب لوعفم هنا ىلع ابوصنم نوكب نا لمفا ام دعب هككح 3

 حو هل لعاف هنا ىلع لحلا يف ًاموفرم ةدْئاَز ١ ءابلاب الفل رورحي نوكب نا

 ادد نول نر فعتم ناك نام اوم ةدصتخ رك واةفرعم نوكي نا ضبا هنم حتما
 نجت يهو ةيواطملا ةدئافلا لصحتل كلذو املا بحي لجرل كو ادب نحل مو

 . ١ 1 ضصتع صاتخا لا

 ْ هنم بحعتملا فذح زوجي له س

 ليلدلا دوجو طرشب ارورجن وا ابوصنم ناك هاوس هفدح زوجي معن 2

 انعدللا تسزج » هلوق لوالا ن نمو فذحلا دنع أكضاو ىنعملا ن و هفذح لع

 هلوق يناثلا نمو مهفركأو مهفعا اهيا «ةمركاو تيل اب اي مد هلضني مازال

 امههلأس قو ٠ مهب يار مصباو مهب ”عمسا
 اكل عافلاهعم روكذم رخآءاَقوطعم 'لوقأ نوكب نا رورجلا يف طرشي ليقو ( حاضبا )
 موي نغتسي ناو٠ (ديمح اهلي ةياملا "قلي نا كلا ذف)هلوق نوكيق هيلعو "يصبو مهب معما يف

 |هلوقيف ؟ هعم روكذم رخآ لعل عفا فطعي 1 هنالاواش هل 00 يا ( ردجأف

 ندا حابتسي ام رثكأ نكاو هفذح يفاطرش سيل كلذ ناهجوالاو مهب يا رضباو
 دنع ليلدلا مدعل دي زب نسحا وحنيف فذحلا زوجي الفهيلعو ردانهنودنموكالذك نوكي
 توفت ةتكتل هيف ريمضلا عضوم,يف ىهاظلا نال دي زب نسحا ديزوحن يف الو فذحلا
 وني الوليلدلا مدعل | دي زن سحا ام وحن يف ف ذحلا اضيا زوخيال كلذ سايق لعو فذحلاب

 عملوفا دعب رورحلا فذح زاج امئاو .ريمضلا عضوميف ىهاظلا نال دي زنسحا ام دي ز
 00 0 اف مقا ةروص هاسك دق ةدئازل |ءابلاب رجلا موزا نانممدقن ايلف العاف هكرك

 امهيلع بحعتلا يلعف لومعم ميدقن زوجي له س



 ا

 دال ىلإ كاختيأ اهو هنا الا نم 'وملا بها اما وحن .ىلاب رج ىتعملا يف العافدبلا ىدتتيام
 دييني ناك نآو.7 لمعلا كضنبا امو هلل نم وملا بح' ام وحتت ماللأب رج الوعفم:ناك ناو
 ناكناو ٠ ةلئسملا هذهب كلهجا امو ورمعب دي ز فرعا ام وحن ءابلاب ”رج* لهجلا واإعلا
 فرحلاب يدع مز ال ناك ن او٠ ورمعل ا دي ز برضا ام وحنماللاب ترج” هسفنب يدعم

 اندعتم ناك اذاو ٠ارج لهو كيخاب ينقفرا امو كياع ينبضغا املوقتف هب ىدعتي يذلا

 ىسكا املوقتف هب هيلع لوادم فوذحلعفب يناثلا بصنو ماللاب لوالا *رج”نيلوعفم ىلا

 رئاس اذكهو هنظي يا اقيدص دي زإ !"رمع”نظا ام وحنوموسكي يا ”بايثلا ةارعلل ادب ز
 لالعاو ٠ هب لوطاو هلوطا ام وحن ابلثعملا نم ناك نا هنيع حيحصت بوجوك ماكحالا
 نراكاذا هنا ريغ ليضفتلا لعفاّلع المح هب .مراو هامرا ام وحن اهلتعملانمناك ناهمال

 ريغصن زاوجو ٠ دي ز ةرمحب ددشا|لوقتفةيناثلا ةغيصلا يفماغدالا كنف بي فعاضملانم

 هساق مهضعبو «انل ندش انالزغ حليما اماي» هلوق هنموطقف لعفاام يا ىلوالا ةغيصلا

 ةغيصلايف ليضفتلا لعفال هتكراشم مدعب لاعي امب رو هريغصت معس ملنكلو اضيا لوفا يف

 ةروك دملا طورشلا ذاع وه امم بجعتلا ىلا.لضؤعي اذامم ١ نع

 مداعلا ردصمب قوي ناب كلذو هنم ليضفتلا ىلا هب لصوتي ام جا

 اهوحنو دشاكه نم بحعتلا حمصي امب هقبس هنم بجللا لمجتو ظورشلا

 يفو لعفا ىلع نم فصولا ام يفو ينالذلا ريغ يف احيرص ردصملا كلذ نوكيو
 لعفا يف مدقن ؟ لوهجملاو يفنملا يف يرص ريغو ٠ حصالا ىلع صقانلا لعفلا
 ١ فاو اًنسَم هنوك رثكأو هرارمحا مظعاو هقالطنا دشا ام لوقتف ماهلاب ليضفتلا
 ٠ للا هقالطناب دردشأ وحن لعيفأ ةغيص هيلع سقو بغذي ال نا لقاو برض“

 يف يا كانه اماو يجمتلا لعفال هب لوعفم هنا لع انه ردصملا بصني ١ ( هيببت )

 يا نيتروك ذملا نيتغيصلل اومدختسا برعلا نا ”؟ زييمتلا لع بصني هناف ليضفتلا لعفا

 وا ن.سح يف اك عضولا بسحب ناك ءاوس نّتعلا موهضملا ”لئعك نزو هب 'لوفأو هلعفا ام

 نم امهب داري ام هب نودي ريو هنم بمجتلا ءانبل اص نوكي نا طرشب :لعك ليوختاب



 ؟1/

 :لوبفأ لعاف نوكيف هيلعو ٠ دي زب 'ررما وحن فرحلاب رورجلا لوعفملا ةروص ىلع ريصيل هلعاف
 'رصياو مهب معسا وحن يف هفذح زاج رابتعالا اذهب و الح ًتوفرمةدئاز شوءاقلاب لفل أ رورحي
 بيف زاجام هيف زا ةلضفلا ةروض هعسك دق رجلا فرحةدايز نال العاف ناك ناو مهبيقا

 جرخت ةيناثلا الو يضاملا ةغيص نع جرخت ال لعفا يثوىلوالا نا يا ناتدماج انلوقو

 ترا هقح ناك يذلا فرحلا ىنعف اًمنهيمضتل ليقف امهدومح نيس اماو مالا ٌةَروُصْنَع

 نر هب دارملا َّلَع لدا ةدحاو ةقي رط َلَع ءيجلانوكل ليقو ٠ عضوي ف بجعثلل عضوي
 * نم هلقنو هيف فرصتلا نال دارملا يلع لدا ةذحاو َةقب رط لع ءيجلا ناك امناو بحعتلا

 وهو لعفلا فرصت مدع لصا 2 4 لبقو ٠ لولا عملا لاوزؤب رعشإ اعر ةلاح ىلا ةلاح

 شو معنك نامزلاو تدل َُط ةلالدلا نم لاعفالا ةقي رط نع هجورخي اما نوكي امنا

 ينغتسا هناف رذي و عدي 0 امّلع لد ناو هريغ فرصتب هفرصت نع ء ءانغتسالاب وا

 يا نيرمالا الكل بحعنلا يلعف فرصت 0 نوكبف هيلعو ك رت يضامب ( امهيضام ) نع

 امهفرصت نعءائغتسالابو نامزلاو ثدحلا َُط ةلالدلا نم ل اءفالا ةقي رطنع امهجورخب

 وا ىنثم هنم بحعتملا نراك واو هظفل لعامهنم لك قبيف هيلعو ٠ امهريغ فرصتب
 نيدنملاو (دبهو نيديزلاو ٌنيدي ناو اديز نسحا اه لوقتفاشناوهوا | 0 ١

 ٠ ملا دي زب نسحا يف اذكهو تاددحلاو
 بحعتلا العف غاصي ”مه نم

 امامت ةروكّذملا طورشلا لع ليضفنلا لعفا هنم غاصي امناغاصي اما .ج
 ًاضيا هب ىدعت اب ىدعتيو

 لضافنلا لبقي مات اًقرصغم اًمدثم امولعم ! درج ايثالث لعفلانوكي نايا .( حاضيا )
 كاتههذونشب انكحام ذوذشب انه ؟كحاو ابعجارف لعفا نزو لك هنم قاطملا فضولا سيل
 اماو ١ا*ج هو بارغلا كلح دوسا اموهّصلا امو هرصخا ام وحن طورشلا مداع وهو ءاج امم

 نسيلف امهوحنو كعجاحب هانعاامو رز نم هاهزا ام وحن لوهجلل ءانبلا مزالملا نمناكام
 رم اك لعافلاب هيف سابتلالا مدعل هيلع ساقي و هنم دروام عمسيف ذأشب

 ناكو ضغب وأ بح ّلَع الاد لعفلا ناكاذا يا اضيا هب يدعت امب ىدعتي و انلوقو



 ا

 ٠ ببسلا لوهح رما ثودحب اهروعش دنع سفنلا يف مقيرثأت وهج
 يجملا لطب بيسلا رهظ اذا روهشملا لوقلا درو اذلو

 بما ىلا يعادل بنسلا'لوهلا رمالا نم بجعل دب ' ىف

 ٠ ةيسايق ريغ اهنمو ةيساق اهنم ةفلتخم روصب هنم ىجمتب َج

 مك ايلام )هل 5 ةيسايقلا ريغ اماو اهيلع مالكلا يئايسف ةيسايقتلا اما ( حاضيا )

 0 مايحاف اًناوما م ةيكو هللاب نورفكت فيك ٠ كا يدسح ىرب دق 15

 ( *هراجتنا ام مرات درا ٠ اسراف هرد هلا ملوقكو ٠ ٠ سحبني ال نماوملا هللا نايس

 سقم ريغ عوف هلكأ م مامعسا يفيدك اغا كلذ ريغو «.اهاو هاو عوفلشا ًاهاوهلوقكو

 بحعتلاةعوضوملا ةيسايقلا غيصلا ام .س

 عضوم يف ةمات ةركن مسا يثوةيبخعتلا ام دعب يضاملاةغيصب لعفا ناتنث امه ج

 ند ردبلا رظنم لمحا ام مل يلا اهدعب امو ًادتبممفر

 57 عوفرم هنكل غفل ةدئازلا ءابلاب رورجلا هنم بجعتملا لبق رمالا ةروصب

 ْ أنبا ناتيلماج' امجو ءدل لعاف هنا لع

 هل ةياقولا نون موزا ليلدب لمف هناام دعب دعب لعفا يف حيخصلا نا ٍلعا ( حاضيا )
 دوع ليلدب م 1 هنا لع ءاوعمحا دقف هلبقام اماو ٠ هللا وفع ىلا يلرقفا امون كما ءاي عم

 527 د اوهجتأو ءانمالا* لا هللا ووحبالا نيمعلا نالا هلا ننعم
 ةدرج اهنال اًدتبم تناكامناو ةدحاو ةقي رط مزلف لثملا ىرج ىرج مالكيف اهنال مدقتلا
 اهنمضنل اهب ءادتبالا زاجو *يش ىنعمب ةمان ةركن هذه ةلاحلاو اهنا حيحصلاو اهيلا داسالل
 لدف وهف ءابلاب روزجلا لبق لمفأ"اماو :١! اهنع ربخ عفر عضوم يف اهدعب امو بجعتلا ينعم

 ىلع ,ضا.. لعف هلصا نا هيف حيحصلا نكلو لعفلل الا نوكتال هتفيص نال اًقافتا اضيا
 00 الطن هظنل ناكف رمالا ةروص لأ ىنعملا يف ال ظفللا يف لوح مث لعفا ةغيص
 رمسالا ىلا هدا_:سا حبق رمالا ةروصّت * اذا واص امو ىضاملا ةغيصب لعفا ىتعم هانم
 ِّظ اب وجو ءايلا تدي زف | ماظ امسا هلعاف نوكي نأ غوسإ ال رمالا لعف نال ىهاظلا
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 ةلي وطو هزي زع يا « ا هعئاعد اعيب ب ٠ انل ينب ءامسلا كم يذلا نا » هلوقو

 هيج مووموهل

 نيرا

 غاصي ال يذلاو ةينالا لما يف ةدراولا لاعفالا نم ليضفتلا لعفا غذص 4

 ٠ ةمدقتملا ةدعاقلا ىلك هردصم رجاف ةروكذملا طورشلا هئافيتسا مدعل ليضفتلا هئم
 <ضييا اذهو كلذ نم رثكأ <دوسا نوللا اذه ٠ هانيع تيمع نم رثكا يمع لهاجلا

 رثكأ ةلأسملا هذه تاهج تنا ٠ هريغ نم ردكار صتخا ضرفلا اذه ٠ جلذلا نم رثكأ

 ٠اهريغ نم عرسأ تجرحدن ةركلا هذه ٠ كيخا مسج نم رثكا كمسج 5-8 ٠ كقيفرنم

 كدق ٠ ردبلا لامح نم رثكأ كهجو لمح ٠ كريغ نم رثكأ لا يف كدب 5-0
 ٠ ةقئبه نم رثكأ قمح كوخا ٠ ندغلا نم رثكأ قشر

 [رتتسم ريض عفر نياو رهاظلا لعافلا مفر نيا ليضفتلا لعفا ىلع لد

 لع قلثم ثنا هدذع نكحتا نيملت ثبارام' ؛!(رخ رعزأو (رديط عسوا تنا

 هيف عفنا كريغ نركيال» دي ز ىلا هنم ريملا هيلا بحا الجر تببار له * ا ١
 ام ٠ هليبس نع لضخ نم م انو هيف يذلاب ىردا تنيلا ملص : كف هاوتلا

 ربطلاهبوث يف ”حوفا ر 1 ترسب له ٠ بويا دنعهئم ريدلا هدنع لمحأ ل تددحو

 كب هنمخيب ونلاهب ىلوا !ًذيملت تبارام٠ هوبا هنم لضفا لجرب تررم ٠ فسوي بوث يفهنم
 ىلي اه برعا 7

 (ايداو لظب نيح عابسلا يداوك ىرا الو 2 يداو ىلع ترره )
 (ايراس هللاقو اه:.إلافوخلاو. : ةبأث اموثأ كرا 0



 نا

 0 لا رع ل هلا يمال ضي نركي نار وده ةلافناو بحال ذا ليضفالا هب
 ةنال كلذ هيف عنثما مهنم نسحا وه ياليضفنإلا هب دصق اذا اماو ٠ مه سح وا مهنيب نم
 ارك 0 ردجلاو هيلا نافيام شنب. هذه ةلاخلاو ليضفتلا لعفا نوكي نرا لع
 فسوي ليقواف هتكوخا يف هسفن ىلا يشلا ةفاضا مزل الآو هيلا فبضاامضعب سيل ب يكرتلا
 ٠ ةوخالا دحا فسوي نال طرشلا قتل كلذ مص ةوخالا نسحا

 نم ىلحا لسعلاو ءاتشلا نم *رحا بففيصلا موق مهمالك زيجو نم ١ ( ةدئاف )
 نم هتوالح يف غلبا لسعلا ناو هدرب يف ءاتشلا نم رح يف غلبا فيصلا نا ىنعم او لخلا
 ةثالث لع لدي ليضفتلا لعفا نال ىنعملا اذهب كلذ ريسفت نكما امناو هثضومح يف لحل

 كالا قاك :افصو نيك اذببو هين ىقبشا يذلا تدطلاب هل وه نم للا
 ةفصلا كلت يف هل هب وصم ةكراشم  مدقن ك ينصولا ىنعلل ضحملي دقو اهنع زاتْي ال

 اهنع زاثميو تافصلا نم هريغ قرافي نيرمالا نيذهبو اهيفدب وهم لع هفوصوم زيت '*
 نم الدب ةدايزلا يف هل هبوحصم ةكراشم لع ةلاحلا هذه يف وهو لدي دق هنا ريغ ٠ امهب
 ىنعملا نا .ىرت الأ لاا نم ىلحا لسعلا مملوق هجوتي اذه لَو ةفصلا كلت يف هل هتكراشم
 لاطاةضومح ةدايز نم رثكا اهتذايز ناو ةدئاز ةوالخلا كلت ناو: ةوالح لسغلل نا هيف

 فسوب مطوق يف 5 ةقلطم ةدايزو ثدحلاب فاصتالا َلَع هتلالد نوكت دقو
 نيك ,تناو بكي! نا نم لقعا ديز روهشملا مهمالك نمو 5 ٠ هتوخا نسحا

 بذكلا ىلع لقعلا يف دد ز ليضفت زواجتي ال ذا لكشم هرهاظو ٠ للا اذك لوقث نا نم

 'دوصقملا سيل نا هبيجوت يف برقالاو ٠ هل ىنعم الو لوقلا ىلع ربكلا يف بطاخلا ليضفتو
 منع ىقوضوملا كمن دارملا لب لعفا كعب نم رورجلا لع فوضوملا ليضفت نيكارتلاهذه يف

 ةيايضفتت سبل بيكارتلا هذهيف نف هيلعو لوضفملا نعل ضافلا دعب ديفي ليضفتلا لعفاو
 الب دع وا دعابتم ينعم ليضفتلالءفاب تقلعت اذك نم ديب وه كلوق يف ابلغم يق لب

 لوقلانع ديعب تناوبذكلا نع دمعي مدر مهمل 'قعم نوكي مدقن امّلع ءانب و ليضفت
 كلذو لعافلا مماب الووم لوضفتلا ىنعمزع | درحم لوضفتلا لءفا دري دق ( هيبنت )

 دارفالا همازألا هنم روهشملاف ليضفتلا نع 0 هنم هئيحم عع يذلاو نمي نراقب ا اذا

 موقلا عشجا ذا ٠ مهلجتاب نك مل دازلا ىلا يديالا تدم ناو » هلوق كلذ نمو ريكذتلاو
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 سانلا لضفأ ديز لوقتف لاح لك يف هل هتقباطم مدع زاجو لاح لك يف هلبق أم
 لضفا ناد.لاو ءاسنلا ىلضفو ءاسنلا لّمفا يرمو سانلا ايلضفو سانلا لضفا ناديزلاو

 تبجو ليضفتلا هب دصقي ناو اننومو ارك ذمجلا انكر ءانلاا ل

 ٠ مهالداع ىنعمم ناورم ينب الدعا جشالاو صقالا وحن هلبق امل هتقباطم

 ةفاضالاو لا نمدرحلا ةلزنمب نال ةركت ىلا هتفاضا لاح يف دارفالا مزل امنا ( حاضيا )
 لكّنم لففا دي زهلصا  لجر لضفا ديز اناوق نال مدقث ا ةعمبجاو وهو ريكتتلايف
 عم درفم ىلا لعفا فاضي نازاج امئاو لجر ىلا فا فيضاو !ًراصتخانم تفذخ لجر
 5 ةنم دارملا سابتلا مدعل عم ىلا فاضي نا هقحل ذيلإ فيضا ام ضعب هنوك
 .ةركن الا نوكيال عمبجا عقوم عقو درفم لك نايثو ةدعاقلا نال هريكشت بجو امناو امؤهفم

 ىلا فامملا لَك تفطع ناف٠ لاب تيتا تعمج ناو عملا ىلا تعجر لأب تدِج ناف هيلعو
 كل لقب اول تعاو :ةأرعا اما هذهو لاما اذه تلق اهريم ىلا ًاًقاضم ةركنلا
 بجيو ٠ موتلا لع هدضو رك ذملا يفو عمجلاو ىناملا يا هيدضو درفملا يف هدارفاو ريعمنلا

 نيلجر لضفادي زلاقي الفدلبق يذلا فوصوملا عونلا اذه يف ةركشلا هيلا فاضملا قباطي نا
 دنهالو ةارما لضفا ديز لاقي الف هسج نم نوكي نا ضيا بيو ٠ لاجر لضفاوا
 تزاج امناو٠ هيلا فاضي ام ضعب الا نوكمال ةفاضالا هذه يفلءفا نال :لجر لضفا
 هبشا ةنال فوصوم وا ادتبم نم هلبق ل ليضفنلا دصق عم ةفرعملا ىلا فاضملا يف ةقباطملا
 اذهلو نمىنعمةينل درجلا هبشا هنال ةقباطملا مدع زاج امئاو نمظفل نعولخلا يف لاب فرعملا

 هب دصقي لو ةفرعملا ىلا فاضملا فالخب هيلا فاضبام ضعب الا نوكيال هيف لءفا ناف
 نايبل ال الغم ينالفلا موقلا نم هناي فوصوملا صيصخت درج هيف ةفاضالا ناف ليضفتلا

 ينبال دعا جشالاو صقانلاا:لوق يف ؟ هضعب وه سيلام ىلا هتفاضا تزاج اذلو هيلع لذفملا
 نمنالجر جشالاو صقانلاو لدعلا يف ناورم ينب نم دحا امبكراشي م هنال مال داعيا ناو سم

 قازرا هصقنل كذب ىمسو ناورم نبكللا دبع نب ديلولانب دب زي وه صقانلاف) ناؤرم ينب

 (ةبادلا برضبةتباصاةجشل كاذب يممسو ناورم نب زيزعلا دبعنب سمع وه جشالاو ددجلا
 !دوصقمنسل ليضفتلا لعفا نوكّلعالا هثوخاسحا فسوي لوقت نا زوجي الف هيلع ةائنو
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 ما

 ناو لضفا تنا دي ز نمأ لوقتف اهب هنع لوئسملا ةزمملا يلب نا بوجول فيا ميدقتلا
 لوما اهيليل دي ز نم لضفا تنّأُأ لوقتف ريخأتلا بجو لضفللانع ماهفعضالا دي زا
 زجي ل ماهفتشا ريغ "زورجلا:ناكاذا اماو ٠ يناعملا لع يف ةروكذملا ةدعاقلاب ءافو اهب ةنع
 اهرورجبو نمفذح اضياعنتما ز وكذل رابثعالابو : لّيلق هتكل دراو وهوةعسلا يف هعدقت

 يف كلذ رثكي و ليلد دوجو ددع ينعملا يف امهريدقن تبي و ظفالا. يف امهنع ىتغتسي نكل
 .”الاح وا ةفص ناك اذا لقي و قباو ريخ ةرخ الا وحن ًاربخ ليضفتلا لعفاناك اذا ام

 . ةلاحلا هذه يف ثناوا عمح وأ يبث ولهنال ريكذتلاو دارفالا مزل هينفت روك دملا راع ألا

 هبشا درحشلا لاحيقهنال ضيا ليقو  همامت ىلق هثينأتو هعجو مسالا ةينفتك كلذ ناكل

 ثينات الو عمج ا وهو بحعتلا لعفاب

 مل اي اقزيم ناك اذا هكحام .. /س

 ْ فوصوم وا ادتيمنمدإق |!هتقباطم بجت ناوةروكذملا نيهلاصتامنتمينا 2

 لضافالا وانواضفالا نوديزلاو نالضفالا ناديزااو لضفالا ديز لوقتف لاح لك ىف

 ١ ليحتل وا تايلضفلا ءاسنااو نايلضفلا نادنملاو ىلضفلا 5 0 و

 لعفا لعْلأ بقاعت اهنال نع لاب فرعملا.ليضفنلا لعفا لاصتا عنتما امنا ( حاضيا )

 لءج ىلع اما جرخي « ىصح مهنم رثكالاب تسلو » هلوق اماو ابعم عمشج الف ليضفتلا

 . نمي: عاجنلا شرافلا متم تنا وحن يف يف اك سنجلا نايبل لب ةياغلا ءادقبال تسيل نم
 اعنف ناتدئاز ماللاو فلالا نا لعوا روكذملا هيلع لد وذحبت ةقلعتم اهنا َلَعوامهنيب

 بفرال. لاح لك ف فوصوم وا ادشبم نم هلبق ال هثقباطم تبجو امناو ٠ نم دوجو: نم
 نطسلا يف قنفاب نيش ليدضا لابمنارتقا

 ًاقاضم ناك اذا هكح ام, .س

 . درجلاك لاح لكب ريكذتلاو دارفالا مزا ةركت ىلا اقاضم ناك نافذ ج
 عمللاو ينثلا فب اذكهوذارءا لضفا رمو لجر لضفا ديز لوقتف نب لصتمل
 قباطي نا زاج ليضفتلا هب دصقو ةفرعم ىلا افايضمناك اذاو. انوه اكذم
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 هنود اظفل اطومممتبصن اذلو ةدايزلا ينعم نماهواخل ليضفعلا_ل عفا نم ىوقا اهنكل توبغلا
 ليففتلا لمفال ةلاح 5 س

 نا ”كنم نسحا وه وحن ةفاضالاو لأ نم و نوكي نا ١ ثالث

 سانلالضفا وه وحن ةفاضالاب افرعم نوكي نا "+ لضفالا وه وحن لأي اقرعم نوكي
 ةفاضالاو لا نم در ناك اذا هكح وهام س

 نبب اموزا لصتي ناو ٠ لعفلا نزوو ةيفصولل فرصلا نم عنب نا ج
 ابنيبو هنيب لصفي نا زوجي الو ٠ دبا هيلط لضفملل ةراج ةياغلا ءادتبال يلا

 واماهفتسا مسا اهرورجمناك اذا الا هيلع أهرورج عم اهيدقلاضيا زوجي الو ةتبلا

 نم لضفا ديز لوقتف لاح لكب ريكذنلاو دارفالامزلي ناوماهفتسا مسا ىلا افاضم
 4 اقن'ومو 1 عمجلاو يلا ف الكشف ديز نم لضفا ”ددهو ورمج

 ب حلف نمي هلاصتا موزل اماو هعضوم يف مدقن دقف فرصلا نم هعنم اما ( حاضيا )

 راشم لأ نال روكذملا مح يف لا غمو اتِيرص !ًنوكَده نوكي ةفاضالا عم هنال لوضفمل

 يف لا نوكت ال اذه ىلعو لوضفملاب زعشي هنييعتو نكح وا اظفل هركذ مدقث نيعم ىلا اهب
 الا هانعم ميال ليضفتلا لعفا ناك امو لوضفملا ركذ نعىرعي الل دهعلل الا ليضفتلا لعفا
 لصفلا عئنما انئق اذهلو هل ةقث هدعب امو ةملكلا ءزك وه ربتعا اهرورجيو نم وهو هدعب امب

 لضفب الف هيلا فاضملاو فاضملاةلزدمم امهنال وا ةملكلا ير ج نيب لصفلاك ن وكي هنال اههنيب

 لومعملاو لماعلا نال ,ذئنيح زوجي ُةناف ليضفتلا لعفا لومعمب لصفلا نكي ملام امهنيب
 جرو ضوا ذاش وهفهريغب لصف اذاو ٠ كريغ نم كالامب ىلوا تنا لوقتف ذحاولا :يشلاك"

 7 نكي ملام ليضفتلا لعفا ّلَع اهرورجبو نم دقن هسفن رابتعالا اذهب زجي مل كلذكو
 ”رورض ليضفتلا لعفا ىلع امهيدقت رذئنيح بي هناف ماهفتسا ممأ ىلا ًاقاضم وا ماهفتسا
 زا نم مالغ نمو كمهارد نمو ما نم لوقتف مالكلا ردص هل ماهفتسالا نأ

 هيلع لضفملا ىرع مايفتسالا ديرا ناف ةزمهلاب ماهفتسالا ناك اذا اماو لضفا
 و



 ل ْ

 رثا رهظبال هنا نم انركذ يكف هب لوعفلل هبصن اماو ٠ برعلا مالكيف ليلق ُةنكلو هل لعفلا
 اذاو ٠ انلغم اك ماللاب هيلا لصي امنا لب هسفني هيلا يدعنلا نع هروصقل ظفل هيف بصنإ
 فوذحم لعفب بوصنم وه امناف هليبس نع لضي نم ملعا وه هلوق يف اك كلذ ريغ ىلع درو

 ليضفتلا لعفا ناك اذاو ٠ هليبس نع لضي س لعب ننال يعي داعب هلع لال

 لعفب . يناثلا بصنو ماللاب لوالا رج بايثلا ةرعلل يمكأ وه وحن '”نيلوعفم صني امم
 ناف ضنب وا بح ىلع لدي امم ناك أذاو ٠ ”بايثلا موسكي ةارعلل كاره يان
 1 ةنيكل ماعلا حا نم ءاوملا وحن اللاب هيلا لصو ىنعملا يف ةالوعفم هدعب رهاظلا ناك

 ادي ز ضغبت تناو هسفن نرم رثكأ هللا بحي نمأوملا نأ ىنمملاو ورمج نم دي زا ضغبا
 ا 1 يعل نسوا مت كلاب. هيلا لصو ىنعما يف العاف ناكاذاو ورمس نم رثكأ
 70 نورا نمل رك| حرم ثول بخ هبا نا ىقسملاو كبح نم دي ز ىلا ضغباتناو هن

 هابلابمدعب هاظلا ىلالصو للعلا ديفي امل يضفتلا لعفاناك اذاو ٠ كيبخا نم رثك اكشن

 هيلا يدعت مزال وهام ناك اذاو ٠ هيف يزلاب ىرداتنبلا بحاصو يبس انلا ملعاتنا ص

 ردجاو ركشلا لع صرحاو مثالا نع دعبا وه وحن هب لعفلا كلذ ىدعتي يذلا فرملاب
 هنا حيحصلاف ليعافلا رئاس نم هب لوعفملا ريغ اماو كلذ لاثماو رشلا نع ديبحاو ملحلاب

 كم صرحا وه هل لوعفملا يفو نيقيلا لل قلوس عارم ولذا للا يف لوقتف هبصنب
 قلطملا ل وعفملا نال كلذو ٠ "قي رطلاو كننم ”ري سا وه هعمل وعفملا يفو ةقافلا نم | 0

 هنال فرحلاب رورحلا لبق نم هل لوعفملا نالو هيف هريث ان نوهيف هانعمو هظفل يف هكراشي 1

 تاب وصدملا ةيقب أماو ٠ عم ىنعم ىلع هنآل فرظلا ليبق نمهعم لوعفملا نالو ماللا ىنعم لع

 ةحنار امهيف رث وت لاحلاو فرظلا نال كلذو اًقافتا زييقلاو لاحلاو فرظلا اهنم بصنيف
 ابتاك كنم غلباو ًبطاخ كدم حصفا هنال كيسذنع كنم لففا كوخا لوقتف لعفلا
 ” الام ينم رثكأ تنا :لوقغف ةيلكلاب لطفلا ىعطب هيف سيلام. هبنسنب زييمتلا ترالو

 117 ةيدقتلا لمفلاا ءابشا :تفعضا :ليبشتتلا ا لمفا: تلا ركذ ام كل نيعبف
 دامك اعاوقا ناونا»' لمفلا ةبباشم .نعادمبا ناكف ةدايزلا ىدم توبقلا عم نمضتي هنال
 ةوق كيس ردصملا نود امهف لوعفملا مساو لعافلا مسا اما ٠ + لئنلا لما هلال رمسلا
 ايتن لمفلاب اييش نثكا ايبنال ال ةييشملا ةقللا كنب ىاوفا ابتكلت لادنلا
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 نا

 بلط ىوقيل كلذ طرتشا اما ليقو هلم لمعيف هعقوم لعفلا عقي نأ حصب ُدُمْنيِحو نسح
 تايثالا يف صصخخلا ةركدلا بلط نال لمعلا يف اهتوقل كلذ يضتقملا ةفصلا فوضوملا

 بذكلانع مالكلا نودا يفنلا يفو ةدئافلا ةداي زن تابثالا يف هنال ىنالا يف اهبلظ نود

 نك صاب لجرلا: صيصخت لَم اًقوقوم كمالكق دص ناك "الجر تيأرام تاق اذاف
 نوكينا هيف طرتشا امناو ٠ الجر ْثيأَر كلوق فال لاجرلا نم ةقيأز نم هلوصج مدع
 ظرغشا امناو ٠ لمعلا ىلع هب ىوقثي و هل ٍبحاص ىلع دمتعي يكس نج مسال اربخوا ةفص
 وحن اًييبس نروكيالا يا فوصوملا ريعثل سبالم ريغ يا ايبدجا هعوفرم نوكي نا هيف
 ؛ اج! فو صوما ىلا: هلعيسأ وكت 03 هوبأ ةئنم السل نبا راابك

 يف ني دحتم هياع لضفلاو لاضفملا نوكي يككهسفا لعالضف» هعوفرع نوكب نا هيف طرتشا امناو
 امهرياغت يضتتقي يذلا هلصانع لضفتلا لعفاجورخ ذقنيح ققحتيف لاملا ذه يفامه كت اذا

 يف هيف لمن رهاظلايف هلمع عانتما وهيذلا هكح ءاضتقاة وق لعفال قبي ملهجورخيوتاذلايف' ١
 الجر تياراماتلوق فاو اهاتخا لب تاذلا يف هيلع لضفملاو لضفملا دحشي لا ذا اما ٌرْوكذملا لثملا

 ناكف تاذلايف رياغتلاءاضتقا وهيزلاهلصا نع جرخي مل دي زنيع لكك نمةنيغ لك نسحا
 امناو لثملا اذه يف هيف لمعي لف رهاظلا يف لمعلا عانتما وهو ر وك ذملاه كح ءاضتقاةوق هل
 دحاو رابثعاب نوكي نا تاذلا احا عمن كمال هنال رخسآ رابتعاب ليضفتلا نوكي ناهيفطرتشا
 |دنعبم هلعج دكنتخ زوجي الومل لعاف هنا لك سهاظلا عفرينا ذئنيح بجو طورشلا هذه تقى مو

 ينجا وهو نمو ليضفتلا لءفانيب ادسعبملابيا هبلصفلا مزاي الما لوضفنلا لءفاب هنع | بخت
 ليضفتلا لعفاعفري نا اهيف حصي ىتلا ةمدقتملا ةروصلا هذهو ٠امدجال "الؤهعم نين هلال اههْنَع
 ثرهعشا ىلا لجكلا :ةاًادسم اتتع نؤئريعي  ةباؤاظملا لمؤربشلا هئاغنتسال مايل )اانا
 لحكلا ةلأسم يف نهاظلا لعافلا ليضفتلا لعفا فري ليق اذاف طورشلا' كلن الع راصو
 تي أر ام اولاقف اهيف اوفرصت دقو لعافلا كلذ هعفرا ةمزاللا طورشلا هئوافيتسا مفي

 لخكلا هنيع يف ندحا الجر تير امو ٠ دي ز نيع:نم لحكلا هعييع يف: نسحا: الج

 مل انركذ ثيحب ليضفتلا لدفا عقب مل اذاهنا لوقلاةلمجو روصلا نم كلذ ريغ يلا دي زنم
 يف اك هنع ربخ وهو ا دغبم هدعب عوفرملا نوكي و ارتثمم | ريغ لب 'رهاظ . العاف عفري
 ةبقاعمل هتيجالصب !ديقم رهاظلا هءعفر نسل موق دنع الا هوبا هنم لذفا لجرب تررع وحن
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 لوهجملاو ىنملا نم 4 رمدأا ريغ ردصملاب ره لا ًامفان اًنوك رثكاو اروع دشاو اذه نم

 بر ض' ام دشا وهو بهذي ال نا نم دعبا وه لوقتف
 لعفلا رعي راجلا ثافصلا يقايكهب لومفملا بني و لءافلا ليضفتلا لعفا عقرب له :س

 ف بر الف ورمع نم لضفا ديز وحن | ةيط ري لعافلا ناكاذا ُج

 مص اذأ الا ةعفري لا يل

 هنم ”لحكلا هنيع يف نسحا الجر تيار !«وحن ةدايزلا يف هانعب لعف هعقوم مقي نا

 هلا لصوتي امنا لب دبا لهذل نيكيجان 4 نأ وعقل هبصن اماو ديز نيع 1

 ٠ فيضلل ىرقاو عال ىعوا وه وحن الم هبصنيف ماللاب
 نم ةهبشملا ةفصلابو لعافلا مساب هبشلا فيعض ليضفتلا لعفا ناك امل( حاضيا )

 لعافلا مقري مل ةفاضالاو ل ل عمجي الو ينثي الو ثناوي ال هنا لبق

 ل الع ةدان 11 قداننم لمف هعقؤم عقي نا اذا الا لصفنملا زرابلا ريمضلا الو رهاظلا

 ةوق ىلا جاشحي ال هنال اقاطم هعفر اظفل هيف هرثا ربظن ال ايفخ رتتسملا ريمضلا يف هلم
 هيف هلمعل ىضنقا اًظفل هيف ربظي ليضفتلا لمفا رثا ناك الف رهاظلا لعافلا امو ٠ لمعلا
 ٠ هعم رهاظلا مسالا ىرجي لصفنملا زرابلا ريمضلا اورجاو هعقوم هأئعمي لعف عوقو حصي نأ

 هنع ربخ وأ سنج ممال ةفص وهو ةهبش وا فن ليضفنلا لعفا يلو اذا ام يف كلذ متي امناو

 يف نسحا الجر. تيار ام مهلوقك رخخآ رابتعاب هسفن ىلع الّضفم ابيدجا هعوفرم ناكو
 ليضفتلا لعفا ناكم عقي ناحصي بيكر الا اذه لثميف هناف دي ز نيعيف هنه لكلا هئيغ

 هلثمو دي ز نيع يف هنسح نم رثكا لكلا هنيع يف نسمي "الجر تيار ام لاقيف هانعمب لعف
 تيأر ام هيف لاقي ترا مصي هناف ريمالا دنع كنم تنا هدنع لضفا !ًدحا كاران
 امئاو.٠ مايفتسالاو ىهنلا اههيلع سسقو:ريملالا بدع كللفف نم زكا تنا .ءدنع لضفت ابها
 عوقو ص نكمل و وا يفنلا همدقتي نأ انك دبل اذه لثم ف ليضفتلا لءفال طرتشا

 رع ليضفتلا لعفا تدعبا يلا ةداب د( كيف ليز يفنلا نال كالذو هعقوم هانعمب لعف

 ىنعمب روك ملا لثملا يف نسحا ريصيف فصولا لصا , ٍةبب ذئنيخو هيلاههجوتب لدفلا ةهباشم



 ا

 اقلطم عنتم ليقو اةلطم زئاج هنم ليضفتلا يع ليقف هيف فلشخا دقف دي زملا نم لعفا
 مماردلل ثاطعا وهكلذنم معم دقو حجرا لوالاو ةيدعتلا ريغل هيف ةزمهلا تناك ن ا زئاج قو
 ًاقرصتم نوكي نا "ثا هريغنم ٍلظا ليل اذهو هريغ نم رفقاناكم اذهو فورعملا الواو
 ضقن فرصتي ال ام يف فرصتلا نال اهوحنو نب ومعتك ةدماجلا لاعفالا نمت أي الف
 بصن ىلا لصوتت نا نكميال هنال اهتاوخاو ل رك نم ينسبالف مات نوكي نا 0 هعضوأ

 لاعفالا يف < لعفا نزو ّلَع هنم قلطملا فصولا نوكيال نا 5 ةطساوب واو هب لوعفملا

 محفلا نم دوسا وه الونالف نمروعا وه لاقي الف دوسو روهكب يع وا نول لع ةلادلا
 دوسا وه موق اماو ليضفتلا هبحاص قحتسي الف باستكالاب نوكيال كلذ نال
 لعفا نزو ريغ ّلَع هم قلطملا فصولا نراك اذا هنا لع: ذاشف بارغلا كلح نم

 هيخا نم حبقا وه لوقتف هنم ليضفتلا لعفا غوص نم ذئنيح عنامالف عينشو حيبقك
 لضافتلل الباق انعم نوكي نا يا ىنعملا توافشم نوكي نا © سابنلالا مدعل هنم عئشاو
 رلعافل امبيف ةي زم الو ءانفلاو توملايف لضافتال ذا ينفو تام وحن نم ينيب الف ةدايزلاو

 نوم لاقي الف لوبحلل وه امم ينيب الفامواعم نوكي نا 77 هيلع لضفي ىتح رخآ ىلع
 درو اذاو ةيلعافلا نم ليضفتلاب سنئلي ةنال ةيبورضم رثكأ ىنعع هنم برضا وه برض*
 يثالثلا ريغ نمهنوك وهو رخا ذوذش هيفوكاذءنم رصخأ اذه مهلوقك ذاش وهف يش دنم
 اولاقف اهنم ليضفتلا اوزاجا دقف نحو يشزو ينك لوهملا ةغيصا ةمزالملا لاعفالا اما

 ءاوس اًيفنم نوكي النا 7 سابتلالا مدعا هريغ نم كتجاحب ىنعا وهو كيد نم زا وه
 هب جرخي الثا مفتنا ام ياءاودلاب ديز جاع ام وحن مزال وا برض ام وحن اضراع هيفنناك

 ٠ لاعتسالا ةفلاخم ىلا يدوي و سابتلالا عقيف تابثالا ىلا يننلا نع

 طورشلا مداعلا نم ليضفتلا دي را اذا لمعلا فيك س

 نمويئالثلا ريغنمجي رصلا ردصملاب ىف يك اذ نم ليضفتلا ديرا اذا 3

 دششا ةظفلب قبسيو جصالا ىلع ةصفانلا لاعفالاو بويعلاو ناولالا لاعفا

 جارختسا رثكأ وه ناكو روعو جرفنسا نم ةالثم لاقيف زييقلا لع بصنيو اهوحنو



"1 

 ووقملاو اما نول لجرلا سس“ هل ٠ ”ةلزكم عيفرلا ٠ ةربشلا رئاطلا يصلا ديعبلا رعاشلا ءاج

 ٠ هاف رحيرخازلا ٠ يرسللا# زيزعلا ذاتسالا اذه ٠ هنبا حقولا لجرلا اذه. بلك

 هيف عفرلاامىلاو لأ نم ةدرجلا ةفصلا لومعم نم نسحا هيف عفرلا ام ىلا رشا ١5
 نسحا هيف رجلا امىلاو فيعض هيف بصنلا أم ىلاو نسحا هيف بصنلاام ىلاو حبقا وا حيبق

 ٠ فيعض هيف رجا ام ىلاو

 اجرت : نيكلا نسج ره هدق قيشر وه « جزتمم فاطلالاب لئامشلا ولح»

 ديدشدرولااذه ٠ اهومهوبيطو ًالاح سانلا ءادعس نحت ٠ هبذع مالكلا ولح وه ٠ هقلط

 ريدثسمةماق لدعموه ٠ هب هيباءاننعادب دش دلولا اذه ٠ هداهتجا ريغك ذيلتلا اذه :ةرجلا

 01 وج اال رفارف عقر وج ا قارا هلع ةييرفأ الا اهجو
 يلي ام برعا 0

 « ”ليلق ماركلا نا امل تلقف .. انديدع هريلق 1000
 ٠٠ اهومهماركو ةيرذ "سانلا هين شيرق ٠ أيما ةجولا نسحلا تنا

 ل

 ليضفتلا لعفا يف

 ليففتلا لمار ادااللا ام ١ ى

 هبحاصو ثدحلا ىلع ًالاد ايدعتم وا ناك مزال لعفلا نم غيص أم

 ٠ فيسلا نم عطقا اذهو ردبلا نم لمحا وه وحن هريغ ىلع ةدايزب
 *صلا وه مهلوق اماو لعفلا ريغنم غاصي ال هناب مزجتل لعفلا ن نم غيص انلق ( حاضيا )

 طرتشي نكلو ٠ ٠ لعفب سلو صللا نم ذوخام ُهنال ذاش وهف « لجر مم ا ظاظش . نم

 نم غاصي الف ايئالث نوكي نا ا يذلا لمفلا يف
 يدأوي هنالف جرحدك ةعبرا هلوضا ام يف اما امهوحنو جرختنس او جرح دك يف الث ريغ لعف

 هنالف هوحنو جرختساك دي زملا يف اماو ةلالدلاب هلالخا ني الو لوصالا ضعب فذح ىلا

 نزو الا٠ امهريغو ةكراشملاو بلطلاك دوصقم ينعم ىلع ةلادلا ةدايزلا فذح ىلا يداوي



 م.

 نسح لجرب تررم وحن يف 5 نارمالا زوجي دقو ٠ هجولا نسحليقو ةفصلا ريكذن بجول
 نكمي ثيح ةيلعافلا َلَعال ةفصلا يف رقتسم ريع نم لكن م ضعب لدب نا لع مفري دق ” هجولا
 ركذلل ةحلاصابفوصومريعض ىلا ىفناضملا الومعم ةعفازلا ةفصلا تناكاذا 7 اقلطمال كلذ
 ثيناعلاو ريكذعلا يف اهلثمل اهتيعنت زاج امهدبحاب اًضتخم اهانعم وا اهنزو نوكيال ناب تناوملاو

 لوقتف امييف اهفلاخي أمل اهتيعبت زاجو اهنيع ةنسحةارمابو هأهجو نسح لجرب تررءلوقتف
 ٠ يودعملاو يظفللا حبقلا ءافتنال كلذو اهايجو نسح ةارمابو يع ةنسح لجرب تررع

 اهلثامامالا عبتتالف امهدحاب .صاخ نزو ىلَع تناك ناب ثنولدو ركذلل ةملاص نكت ل ناو
 بيلا لك اوبر رك يقباك النص اؤنراب.انيعض .ةغنملا لمح نوكيملا < عملا لع
 اذا ةفاضالا لع رجلا هيف اهلمع نوكيو قلط بث يتلا ةفصلا لومعم هقلط يف ءابلاف هقاط

 شيوق ومن هتبصن لأي تنرق وا هنع تلصف اذا اماو ٠ لاثملا يف 5 لا نم تلخو ةترشاب
 دماحلا ' عششتيا دق 5 هناي اهجبولا نسللا هتينا لغو اهو را رك, اةك رن سانلا ١

 هلوق هنمو هرجو هبصنو يببسأا عفر نم ةهبشملا ةفضلا ِ قطع اش لا
 (ا5 ةنودا بلكف ءادن'لطت ٠١ ناو تادفلا نوعرف ”إحلا”ةشارف )

 حلا يفزوجياذإو ةهبشملا ةفصلا ةلماعم الموعو يآ ىنعم نوعرفو شئاط ىنعم ةشارف نع
 رجلاو هب لوعفملاب هيبشتلا لت بصنلاو ةيلعافلا لع عفرلا نوعرف دعب باذعلا يفو ةشارف دعب
 ٠*زلجلا باهالاو باهالا ب ةثم ىنعب باهالا لابرغ هلوق هلثمو ةفاضالا لَع

 0 نوهس

 ني رات

 نسحا هيفرجلا ام ىلاولاب ةئورقملا ةفصلا لومعم نم هيف عنتمم رجلا ام ىلا رش ١"
 هيفام ؛او نسحا بصنلا هيفام ىلاو حبقأو حييبق هيف مفرلا امىلاو نسحا هيف عفرلا امىلاو

 ابق ىتلا بارعالا تاكرح هئاطعا دعب فيعضهيف رجلا ام ىلاو فيعض بضنلا
 بهذ :ةئاوق قيشرلا ةمالكب ذغلا ٠ يئارلامنهس ديدبنلا اهبيطلا ل ئاجشلا واحلا كو ءاج

 الش يللا ,ىضورلا ناخد ٠ 40 ظبارلا: يأ في دينلا + هالوك لق ,نتمطلل ل ١
 ىنعملاو ظفللا ةكيكرلا كتديصق ىنتلصو ٠ ىنعم ريثكلا اوغل ليلقلا وه ماكل + 15

8 



 ا

 8 ةهحو لا ديز وحن ابفوصوم ريع ىلا انام ناك اذا 1 هيف انيح نيكم

 بسلا ال هتالغ هنو نيلطلا دياز رمت ريع ىلا تيضا ام ىلإ افا ناك اذإ

 يالا ل ىلا اناضب ناكاذا ؟ هجرلا نسما وغ لأب اقرعم نآك اذا ١ هنف نيحا
 ااا ناك اذا 2 ايجو نسحلا ميز وجت ةركن ناك اذا * مالغلا هجو نيشلا دز

 0000 فر سواك اذا ١١ ميف'نسحا نوكيف رجلا اماو ٠ ربا هجو نسملاديز وش
 مالغلا هجو نسحلا ديز وحن لأب فرعملا ىلا اًقاضم ناكاذا 5 ردجولا نسحلا ديز وحن

 ابفوصوم ريم ىلا اقاضم ناك اذا ١" هيف نسحا مفرلاف لأ نم ةدرجلا ةفصلا لوهس

 0 دي ز وحن هريع ىلا فيضا ام ىلا اًقاضمناك اذ احول لسا

 اذا 75 ةجولا را كل رس لاب هيلع لك احيبق هيف عفرا نوكبو هلا
 حبقا هيف عفرلا نركي و ٠ مالهلا هو ندح ديز وحن لأب فرملا ىلا قاض
 ”هحو ا ل كل ىلا افامم ناك 11 ”وحو 0 ديزوحن ا

 51 20 نديح كبارا وحبل ا ١ نسحا هبف تصنلا نوكيد

 ناكاذا 5 اللطف هيف بضنلانوكيو ٠ ربا هجو نسح دب ز وحن ةركن ىلا انا 0

 ”هجو ”سح كب ز وحن لاب 0 نام ناك اذا” ”هسرلا جس ديرو 0

 ًافاضم ناك اذا 4 ”هّبجو ”نسح ديز وحن اهفوضوم ريم ىلا اًقاضم ناكاذا 5” مالغلا

 |! ةفصلاه ذه لومعميف عضاوملاهذهيف بصنلا فعضافنا ٠ باه جو نسح "دي ز وحن 5 هكا
 ل ينك اذا را رجلا نوكي وا: يدعتملا رج ةرضاق يو انئارح دكا
 مالغلا هجو ”نسح ديز وحن لآن نفردملا لا" اقاضم ناك اذا "4 هيلا "سرر دب

 نيدحا دبز ردد ةركت ىلا ًاقاضم ناك اذا 4 دجو ”ةيح ناز وسل 2 ناك '

 ادا دب زا وحن ايفوصوم ريت لان اناا ةيفاتبمم مل ل هجو

 رآلا نك انإ :رومالغ هحو ”نسح ديز وحن هريعت ىلا فيضا امىلااًقانشم ناك اذا "؟ دهحو
 هيلا جاتحريغ ريع ةداي زهيف نال ليقو ٠ هسفن ىلا ءيشلا ةفاضا هبش نمهيف امل انههيف ًاًقيعض

 تاسعا ءابتررءوحن يف ةياعافلا لع ةفصلا لويس 6 نيعتي دق 1( هنن

 يناك مفرلا ريغ نيعتي دقو هحولا ةنسح ليقو اهقينأت بنحو اًريمت تامحت ول ةفصلا نال

 انه العاف ناكول هجولا نال عفرلا عنتماو رجلابوا بصنلاب رحال ةعلط قاما تارزردل ريغ



 50 ايل 9

 نا

 ببسب ةياعافلا كعمفرلا عم حبقلا عفرو فيفختلاف ةفاضالاب هرج اماو فلكتلا نرع

 عم يدعتملا ىرجم رصاقلا ءارجا نع ءانغتسالاو اهفوصومب اهطب ري ريمض نم ةفصلا واخ
 ٠ بصنلاو مفرلا ِلَع ؟راغخم رجلا ناك اذهلو هب لوعفملاب هيبشتلا ىلع بصنلا

 عم ةعسلا اطومعم عاونا عيمج يف زئاج راو بصنلاو عفرلا يا اذه ابلمحع له س

 ارعيمح يف نسملا يف واستمو اهب ناراقالاو لا نم درهتلا نم اهيتلاح

 عاونا ةعبرا يف لأب ةنورقم تناك اذا اهومعم يف رجلا عنتم لب الك .ج

 بصنلاو مفرلا نملك اهلومعميف زوجي ةعبرالا عاونالا هذه ادع ام يفو ١ هنم

 ءاوسلا لَعكلذ سيل نكلو اهبةنورقم وا لانمةدرجمةةصلا تناك اوس رجلاو

 ا اا" لعضو 0 حيبقو نسحاو نسح ىلا اهنم لك مسقني لب
 اهم ةنورقم وا كا 6 ةدر يح الردم سة

 ناك اذا "1 يهفلاب ةنورقملا ةفصلا لومعميف اهعم رجلا منتما يلا ةعب رالا عاونالا اما( حاضيا)
 ريع ىلا فيضااعهلا ًاقاضمناك ذا ؟ ههحو نسا وحن ننوضوملا يعش لا انا ا

 ةركتناكاذا  ٍبادجو نسيتاوخ ةركن ىلا اًقاضمناك اذا "همالغهجو نسما كانو لا
 اهيف ةفاضالا نال عاونالا هذهيف لومعملا يف ةفاضالا كرما عنا امئاو ٠ اهجو نسحلا وُ

 رخف 6 اننخالو دب زءالغ وحن يف نبع الو لجر ءالغ وحن يف م اسي لس

 يدعتا ىرجن رصاقلاءارجا يال معلا يف زوجتلا وا طبارلا ف ذح حبق نماص الو هجولا نسح

 نسحلا ديز لاقي الف ةروكذملا ةعب رالا عضاوملا يف هجولا ةظفل يف رجلا زوجي الف هيلعو
 لأب ةنورقملاةفصلا لومه.اما ثان سحاو نسح ىلا كلذ ادعامما قنا نايب كنؤلدو ٠ ثار همجو
 اناضم ناكاذا 5+ مجونس لا دب رز ىو وضصومر يض ىلااًقاضم ناك اذا | هيف نسح | عفرلاف

 اذا 1 ديف احيبق عفرلا نوكي و ٠ همالغ ”هجو ندسحلا دب ز وحن ,روش اس لاا

 001 | كياز وحن ىلا ف ارفملا ىلا اناس نك .يجسلا يلناوشت لاب افرعم لآ

 ربا ”هجو ندسحلا دي ز وحن ةركنلا اًقاضمناكاذا هيفح ا مفرل |نركب و٠ مالغلا "جو
 بصللا اماو ٠ فوصوملا يلا دوعي ريم نم كل هيف الل كالذ يف مفرلا حبق امنا



 ام ةنورقم وا لا نم

 لاح الا نوكتال اهنال لعافلا مساك اهلمع يف نامزلا اهل طرتشي ملاما «حاضيا»
 ةنمزالا عيمج يف عويشلا مزلتسي ل ثدحلا نود توبثلا ىنعم لع اهنالو اناق اك
 اهبعوقوو مر لاو يفنلال ابلبق ءيشوع كيقش نإ حا قبب مثار 31 نودنامز كيم الف

 ” ناو لآ نم ةدرخم تناك ءاررتس انلق امنا هنم لاح وانا ايمن وا اهفوصوم نع رج

 مسأ ال ف رعلا فرح نش امنا اهيلع 4 هادا لأ نا 2 حيحصلا نهد 8 اب اهم

 المح دنع مدقلام َّط دمعت نا بجو كانا رح هَ 1

 اهب ةنورقملاو لأ نم ةدرحلا ةفصلا هذه لومعم و س

 ًاقاضمنركي نا * هجولا نسحوا ندسحلا وحنلأب قرم نوكينا ايثوةتس جا

 "01| ١ فاشم نوكي نا © مالقلا هجو نسح وا نسحلا و لاس

 ريعك ىلا فيضا 0 للا انا نال َ ههحو نسح وأ نيا و اهفوصوم

 نسحلا وحن ةنكل ل اقانفن نيكل نإ 1 همالغ هحو نسح وا نسحلا وحن اهفوصوم

 اهجو نسح وا نسا وحن 0 نأ 5 با هحو نسح وأ

 ةعسلا عاونالا ف اذه اهيومعم يف 0 0 سس

 4 يبشتلا يل 7 ةيف 0 2 0 را ةيلعافلا ُّط 0

 0 راطول همصنو هحولا عف رب هجولا نسا

 صوصخم ا لمعلا وه هنال ةفصلا هك لمت ف لصالا وه عفرلا ناك امنا ( حاضيا 0

 هب ةفصلا هيشا لعافلا مسا لوعفمب يا هب لوعفملاب هيبشتلا لع انلوقو ةمزال مو مزاللاب

 ناللخضي لعافلاب هك يذلا وه هنال ليعافملا نمهريغ نود هب لوعفملاب هييثتلا اوصخ امناو

 . يا ةرصاق ةفصلا نال ةفرعمناك اذا هب لوعفملاب هيبشتلا ّلَع هبصن ناكامناو ليعافملا ةيقب

 ينغتسف هل حلصي هنال ةركن ناك اذا زبيمتلا لعهبصن ناك امناو هل لوعفم ال رصاقلاو ةمزال



 انا

 لابقتسالاو لاحلاو ىضاملا ىنعمي املاعئسال ةيحالصلاو ثودحلا

 امهنيي هبشلا جو امو غافلا مساب ةهبشملاب ةفصلامذه تيبس ١

 ثدحلا ىلع لدت اهنا وهامهنيب هبشلاهجووهتببشا اهنالكلذبت يعم جا

 لمعلا يفهيلعت اح كلذلو ٠ هلثم عمجتو ىنثأو ابلاغ ءاتلاب ثنوت اهناو هبحاصو
 تباغلا مزاللا نم الا غاصتال اهنا 71 يو هوجو ةرشع نم هقرافت اهنكل ( حاضيا )

 ةثالثلا ةنمزالل نوكي وهو لاحل الا نوكتال اهنا ” مزاللاو يدعتملا نم غاصي وهو
 هل ةيراحم ريغو ناسللا قلطنمو ليذلا ىهاط وحن عراضمل ةيراحم نوكت اهنا *

 ميدقت زوجيال < عراضم) اي راجي الا نروكيال وهو يركو في رظ وحن اهيف ريثكلا وهو
 هبوصنميدقن زوجي وهو نسح هتيجو دي ز لاقي الفهيبشلا ةبيبش اهمال اهفعضل اهيلع اًطومعم
 وا ههجو نسح ديز لوقتف اًيببس الا نوكيال ادومعم نا 6 براض رم ديز وحن هيلع
 اهنا "يبدجالاو يببسلا يف لمعي نا زوجي وهو ًارمت نسح ديز لوقث نا زوخي الو هجولا
 ءاقب و ابفذح زوجيال اهنا / لمعلا يف هفلاخيال وهو اهلعف موزل عم بصنتق اباعف فلات
 هريعخ ىلا كفاضم.ىلإ اهتفاضاو ابفوصوم فد حبقب اهنا / كألذ هيف زوجي وهو أاطومعم

 عنتمي اهنا 9 هودع مركب تررم لاقيف كلذ هيفحبقيال وهو ههجو نسحب ترم وحن

 وهو ههجو برحلا يف ”نسح دي ز لاقي الف اهبوصنم وا ابعوفرم نيبو ابيب لصفلا اهيف
 ةجولا نسح ديز لاقب الف لحلا ىلع اهرورجم عبتي نا زوجيال اهنا ٠١ كلذ هيف عنتميال
 يا زرخلا دوجو طرتشيال نم دنع كلذ هيف زوجي وهو ندبلابصنو هجولا رجب ندبلاو
 ليللا لحم لع سمشلا بصنب ”سعشلاو اننكس ليللا لعاجوةلوق هنلو بااا|

 ةفصلا هذه لمعت اذام س

 كعمل ف اهلعاف بصنتف دحاو ىلا يدعتأا لعافلا مسأ لمح لمعت

 هوجو نسحلا دي ز وحن هب لوعفملاب هيبشتلا ٍس
 لعافلا مسا لمعل طرتشا ام كلذ اهلمعل طرتشي له س

 ةدرخ اك ا اوس نامزلا ادعام ان عطور قلا كلا اهيطعرتشا رشا َج
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 لجرلا طيتغاف الكأو آي وشاف « هراخنم فرح ياهفنا ةّرتاو <قش يا »مهمسلاب همر: هامرف

 ماملا وهوا ماجلاك رئاط اطقلاو ةرمز يا» اطق ةف ز امل نع مث ٠٠ يبارعالا ةبحصب
 « اهلتقا دارماو ضرالا َلَع اهحرطا كيسا »كلل اهعرصاف ةدحاو نهنم رتخإ لاقف«ييربلا+

 ٠٠ الكاو ايوتشا مث « اهناكم اهلتقف اهباصا يا » اهدصقاف اهامرف اهنم ةدحاو ىلا راشاف
 «مهسلا نم رتولا عضوم وهو قف هل لعجيا » امس يبارعالاهل قكوف امهماعطىغقنا ايلف
 ةييصلامامذ ظفحاو هللا_قثا هل لاقف ٠٠٠ لجرلا رعذف كبيصا نا ديرت نيا هل لاق 6

 "0 ءارعرلم هناف جرخلاو لغبلا كنودو ينقبتساو كبر هللا قلنا لاق ٠٠ هنم دب ال لاق

 كي” علخا هل لاق ٠٠٠ , ب ىتح ٠٠ ابو هبايث نم خلسناف كبايث ملخا اذا لاق
 ناف رحلا نم امهب غلبتا ني ةثلعا عدو كبر 'فخ هل لاقف «لجزلا يف سلي ام "فخلا»

 هنم دب ال لاق ٠٠ يدق قرحت ( سمشلا رح ةدش نم ةيماحلا ةراخلا ضرالا ) ءاضمزلا

 هعم ناك ارحنخ لجرلا ركذ “فلا يبارعالا لوانث الف ٠ ٠ هملخاف فلا كنودفلاق
 ءاصقتسالا هل لاقو ٠٠ هقشف يلارعالا ردص هب برض مث ٠١ هجرفتساف ىنولا كيس

 ..... ان اذكهو الغم تيهذف ةقرف
٠. 

 لغافلا مساب ةهيشملا ةفصلا ىف

 لاةسحا ةلسن دصقل تباثم زال لعف نمليضفت ريغل غاصت ىتلايف 2

 نسح را ل سس 5 در كفا 2 نود ىقععم ةدافا نود أم فوصوملا

 ناكل وحن اهي ةنورقم وا

 ةثالغلا ةبمزالا دحاب ديقملا الو ددجتلا ريغ وهتباث مزال انلوقب درملا ( حاضيا )

 قفان مزال انلوق ريك ثودحلا ىعم ةدافاثود انلوقب دارملاو ٠ عطقتيال رهعسم هنأ ال

 ١ وهوتباغلا لاعلل نوكت امناو عقي مل يذلا لبقتسلل الو عطقنملايضالل نوكنال كلذلو يا
 ىعم ةدافا ِق لعفلاك امهناف لوعفملا مساو لعافلا مما قرافت اذبمو . فصولا ف لصالا



 نجا 7

 يثالثلا ريغ نم لوهحلل ينبملا عراضملا نزو ىلعو ينالثلا نم لوعفم نزو ىلع يا يلصالا
 ةببشملا ةفصلا ىرحم هوارجا زجي مل ليثكو ليتق < ليعف نزو ىلا كلذ نع ل وح ناف

 راو بصنلاو مف راب قْيَعلا ليك وا هْثتع ليغ لحرب تكرر

 هجمووهسسل

 نا رام

 هثملعت يذلا ةيارعا بسحب لوعفملا . مسا لومعم لكش

 ينبحعي ٠ سأأرلا منهم كوبا ناك سما٠ د ٠ دصاقملا دوم كورا
 ةغوطقم ةرحشلا اذاف ترظن'٠ ةريسلا حوضفملا دلولا بناجا ٠ قالخالا بذهملا ذيملتلا
 داوبااعام م« كيعشب ونا سوح دلو تيأرام ٠ هباب الغم كتبن ناكف كتر اماذلا
 كوخا.٠ نيعلا ريرق لاملا روفوملالجرلا ٠ اضي رم هقيدصووبا لم ذب ز -ركذلا ون
 دليلا هؤقفم قا ديز ٠ ابقاوسا ةمودبم ةئيدملاهتوناح قورسم ورم ١ةلاكذا ن1

 ريطخ لمع هاشنا ىلع رصانحلا يدوقعم اوناك ٠رارزالا حت ةفم درولا راص
 يلب ام برعا 0

 1. با لوثقملا كوخلأ ٠ ”ةناكملا ةقومزم دياز -ةمارك رول 0
 ةياككلا هذه تكا 1
 هل ضعي هنا. نالالسلا لها :نمر لجو نع نية

 لغب لع هل اليكو لمحل ٠٠٠ ةفيلخل همز منسف عيلا لا ّلَع ( عضوم مسا ) طساوب ةعيض
 ٠ ةضور هملا ةعيضلا هذه يل رتشاف لعسأ و: ىلا بهذ اهل لاقو ٠ ريناندب ًاجرخ هل عرتاو

 معا الف ٠١ جرخت ٠.٠٠١ كدما 0 اذ الإو جرالا اذه يف ام كافك ناف
 ا يرام وكر رعا هب قل ٠ ..( ءارصصلا لش سا ردا

 لاق ٠٠١ طساو ىلا لاق ٠٠ هجوتن 0 لاقف ٠٠ « ماهسلا اهيف عضوت ةطب رخ شو »

 اهاعطق وا ةزافملا الخد يا » ازتوف ىثح اراف معن لاق ٠ 1 ةصلا يف كل لهف يببارعالا

 يا يبارعالا ل.ةف « نالزغ ايل تضرع يا » ءابظ اْهْس ئعف « اهيف ءامال ةالفلاٌةزافملاو

 مدقتملا لاق « هحبذا يا» كل هيكذاف رخاتملا ما اهنم مدقتملا كيلا بحا ءابظلا هذه
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 اذه هلمع ىلا رظالاب لوعفملا مسا مكحام .س

 ماكحالاو مورا نك هل مدقتام عيبج 2 لعافلا مسا ى 7

 لادا روكي نا هل طراقا لأ نم در ناك اذان هنا يا 6 حاتفيا
 ماهفتساوا يفن دعب هعوق و نم لعافلا مسا هيلع دمتعا امو دمع ناو لاقتسالا وأ

 ىخاملا ىنعمي كك واهل اععن وا كلو وا در هيحاص نع ا هعوقوو

 ١ اورقم ناك نأو ٠ هاودسم ىلا هعفاضا بح لب هنغ نعاف باث مقري "يا للم
 ةلمجو ٠ لابقتسالا وا لاخلا وا يضاملا ىنعمب ناك ءاوس هلعاف بئان عفر يا ًاقلطم لمع

 تمدقت يتلا هماكحاو هطورش عيمج يف لعافلا مسا ىرجن يرجي لوعفملا مسا نا لوقلا

 | 01 لا يرد 5 ةييشملا ةفصلا ىرجم لوعفملا مسا ىرحي تازوجي لخ
 توبثلا ىنعم ىلع مزاللا

 ايدول ريح ىلإ هنغ دانسالا لي وحي دعب هغوفر- ىلا فاضيف معن

 غفرأا هذه ةلاحلاو مالغلايف زوجين ”مالغلا بورضم ديز ةمالغ ”بورضم ديز يفلوقتف

 ٠ هب لوعفملاب هيبشنلا لع بصنلاو ةفاضالا ىلع رجلاو ةباينلا ىلع ال ةيلعافلا لع

 ىلا يف هعوفرم نيع وه. فصولا نال نع داتسالا ليوحم دعب انلقا اما( حاضيا) ٠

 | اي حا ريغ قو هينا ىلا يثلا ةفاضا مزل دانسالا ليوحت ريغ نم هيلا فيضاواف
 ىلاهنع دانسال | ليوختل الا هتفاضا ىلا: ليبس الف :هنع ءادذتسالا مدعل ةفذح حصي الو ارش

 ةفاضالاب رخي مث ريمضلاب فصولا ءا:ختسال ةلضف هترو ريصل بص مثفوصوملا ىلا دوعي ريم

 امئاو ٠ نيدثال كيسدعتملا فصو ىرجم دحاو ىلا يدعتملا فصو ءارجا حبق نم ا رارف
 لوعفملا مسالاح نال ةلاحلا هذهيف ةباينلا َلَع ال ةيلعافلا ّلَع لوعفملا مسا لومعم عفري

 ااا دله يف وهاك توبشلا ىعمدب ني را اداراماو توذللا نعم هب كيرا اذا ار ٠١
 زيبتلا ىلعو ةفرعم ناك نا هب لوعفملاب هيبشتلا لع ةيصنيو ةيلعافلا َلَع يببسلا عفري هناف

 نوكيا نا يرجملا اذه ىرخيل لومفملا ملسا ايفا طرتشي و ةفاضالاب ري و ةزكش تاكا
 ديز لاقي الف كلذ هيف عنتما رك لا لن ناك ناف طقف دحاو ىلا يدعتملا نم

 )0 1 ركب نا افيادف طرتشي و - هيطنو هرحو بالا عفرب يا امهر د ”ٍ بالا ىطعم
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 ضارعالا كا ةه رخعا باترش دير: فراعلا ل ٠١ نابلا نصغ .هدق هيبش تفب تررم :
  7بيارعالا لا هنحتضلام لعافلا مسا لوعفمعبات طعا

 سيفنلا ب امكلا اذهل وم تنا له: ل ين ٠ كلتاملان ديزام
  0الديية٠هو بدالاو علا بنسعكمب مركأ*ةيراضلاشوجولا فنا وم ٠ يوارلا

 ني نيكسو كيخال راثيد ثعاب تنا ل٠ ةفرظتسملا تاياكملا م ة>صصلا رابخالا ١ غمجا
 يش هلم طرتشيال ر عملا لعافلا عفارلا لعافلامسا نا ىلع ةاحنلا ٠ تايبالاهذه مظان بسحتال

 اين كارل ا ا رجلا +ارعاش كح ٠ ىلذابلالاجرلا لقا.
 ماعلا ريخلا ليبسيف عاطمسملا دهجلا ٠ ةيناسنالاو نطولا ينئاخلا لاجرلا رثك |ام ٠

 /ا٠ ىليام برعا"

 (للقعأ فلاوخاج الوب سلو احل الحابلا اساك برشا"
 ال افطا اهني جرت ازوع”  اهتدبعو_ناحملا ةئاملا تعال (

 لصف

 لوعفملا مسا لامعا يف
 لوعفملا مساب دارملاام س

 ََء 1 5

 لأ نم درج اما وهو (هلوعفم يازهياع مقاوو ثدح ىلع لداهوه ج

 بورضماك اهب نورقم وا بورضك
 لوعفملا مسا لمعي اذام س

 قفافلا شارف مدقلاع لع هلك يذلا عراضلاودو هلمف لمع لمعي .ج

 ع همفر دحأو ىلا ًايدعتم نأك ناف ٠ اب نور لأ نم ِ رجم نك او

 مفر داو نم رثكا ىلا ايدعتم ناك ناو هوبابورضم ديزني ١00)
 امهرد هوبأ يطعم دبز وحن ةياوعفملا لعهدعبام بصنو ةروك ذملا ةباينلا ىلع لوألا

 لأب نورقملا كلذ لع سقو مفي رم هاخا هوبا لعمورمتو

 قل
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 كاخا نومتاشلا ءالوهو اليز نابراضلا ناذه وحن طرق ريغب درفملاك لمع

 ام هناكحلا راس كبس ةعبعي و "ةروكاذملا طورشلاب لعافلا مسا لمع لمعي ( هيينت )
 « الالج اهيا سال برملا اخا » هلوقك لاف نزو ىلا ةغلابملا ةلثما نم هنع ل وح
 ايكئاوبف « ابكاوب راح ةزرب نبا نإ >هلوقك لاعفم_ نزوىلا وا ٠ سا لب بوصنم اهلالخ
 قوسف « اهناعس قوس فيسلا لصنب بورض » هل ارقكلا لوعف نو ىلا وا: راسا

 بوصنم ءاعدف هاعو نم ءاعد عيم# هللا ناوحت شق نرو:ىلافا بور 0
 بوصنم | روماف « ا ريضت ال رولا اوردحا 0 ةلرقك لكك نزو ىلاو٠٠ عيجسلا

 راك | لومفو لاعفمر لامجاو لوعفو لاعفما لايعا نم.رثكا لاف لامعا نا ريغ رازخ

 عل ناراقت را دعب الو ٠ لوف لاعا نم رثكا ليعف لاعاوُل هفو ليعف لاعا نم
 لمعلا ف تقرتقا اك ريثكتلاو ةغلابملا و ثيح لرم يمل ثيل امضعب نع نازوالا

 .العا ا 3 ةدايز 0 لدن ءايبلا ةداي ز مهلوق ىلع ءانب

 ل حس لل

 نساراع

 هلعف لمسلمعف ةيلاتلا ةلمالا يف ل أ نم درحلالعافلا مسا هيلع دمتعا ام ىلا رشا 4
 دهع ًظفاح كوبا ناك «لعولا هن هر راب امر ذي مف :اهيهوبل امري ةرخك حطانك»

 لع الك يفاكم انا ٠ هببلع ةزئاج كلل هضرف اًنقتماي ٠ كييا راثآ اعبات كاني أر ام« ءالولا

 ”لباق هال لسا رهاق امنا ٠ كالومقح ا ضاقأ . هملوثما كوخا مذا له.٠ هلمع .

 لسرم قبدصلا لعل ٠ نوتيزلا ناصغا نيلماح هناا ىلا اوحرخ ٠ هدراط ما كاخا ذاتسالا

 لجرب تررص ٠ هوعدي نو ءاعو.ابيجت كوبا سلو ؛ هقيفر سفانم ريغ كوخا ٠ اباوج انيلا

 كيحا ضال ايبش ك2 ف فرعا بارت نيز اما" دشر
 بارعالا ن ابحت ىتلا ةكرحلاهطعاو ًالوعفم وا ناك العاف لءافلا مسا لومعم ىلتلد١ 6

 كيلا كَ ىدس د هبعت يهاذ كوبا ٠ هسردت 017 فل وم اذه

 وه مواخلا ٠ سما ةلاسرلا بتاك كوخا ٠ ينازملا ي عملا عايجلا عبشملا ةارعلا يساكلا

 وجنادلا كذابأ٠ :اهراهزا ةحئار ةحئاف ٠ ناضغالا ة ةقروم ةضورلا هده ٠ اهباوح هيلا للطيلا
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 ٠ عباوتلا رئاس يف اذكهو اًبدأو وا بداو لع بلاط دي ز لوقتف لحل ةاعارم اضيا

 هلوعفم عبتا ولأب اًثورقمناكن اف لأ نم !ًدرحم لعافلا مساناك اذا اذه ( حاضيأ )
 نينت !دي زو لجلال براشلا اذه ودين فاك لاي نورقم ريغ قش فلا عباتب هيلا فاضملا

 لعافلا مساةفاضا ةحصص مدعل ظفلل ةاعارمهرج زوجي الو لعخل ةاعارم رذئنيح عباتلا بصن
 الام عباتلا يف رفتغي هنا لت ةءانب ظفللةاعارم اضيا رجلا هيف زاجا نممهنمو ٠ هيلا لأبن ورقملا

 هيلا فاضملا هلوعفم عبتاو و لمعلا اَلاص لعافلا مسا ناك اذا ليق مم ٠ ا

 ولع بلاط دي كلوف يفاك لضم عدا لخلل لعاما هبصن ناك مياثلا بنو
 يناغلا يفام خي الو ٠ ابدا بلطي هريدقتأ لعف راعناب اماو لع ل ىلع اما بصنلاب ًابداف

 هلوعفم غبتاو يضاملا ىنعم يذلا درحلا وهو لمعلل حلاص ريغ ناك اذا اماو ٠ ةفلكلا نم
 سما ورمع براض ديز تلق اذاف ريغ ال لعف ريدقث لع هبصن ناكب صن :و هيلا فاضملا
 ٠ لما َلَع هبصن نوكي الو هاخا برضو هريدقت فوذحم لعفب بوصنم هاخاف هاخاو

 هيلع لعافلا مسأ لومعم ميدقت زوجي له س

 دئاز ريغ رجف رحب وا ٍفاضبب ارورجت لعافلا مسا نكيملا اذازوجب جا

 لا هئدتبم ىلع هلومعم ميدقل زوجلو موكمارع بيزو تراض اسي 0

 ٠ مركمانا !رمعو براض اذه !ديز لوقتف
 اًديز ,لتاق مالغ اذه وحن فام ارورجم لعافلا مسا ناك اذا يا ( حاضيا )

 ناكأم هنم ينثتساو ,لتاق مالغ اديز اذه لاقي الف دي ةلودسس جدتك

 ربما تناو براض ريغ !ديز اذه اولاقف هيلا قحو لواو لثمو ريغ ةظفل ةفاضاب ارورجم
 براضب سمع ثدي ز سنل لوقتف زوجي هناف دئاز فرحب ور جم هنمناكاماونغتساذكوروار”لّدأ

 عومجملاو ىنثملا لعافلا مسا لامعا زوجي له س

 يفهدرغمل تمزا يتلا طورشأ || هتمزل لأ نم ادر#م ناك نا ناف زري 0 3

 ًرمع نوب راض ءالوهو ادغوا نالا !ديز نابراضن اذه لوقتف هماكحلا رئامؤ ل

 لاب انورقم ناك ناو سما لوا ركب وبراض متناو سما ورم ابراض اَتناو ادغ وا نإلا



 انا

 ماخا رزكب عبو اهرد ر ورم يلععم دي ز لوقتف عيمجلا بصنب نازاجو هدعبام بصني و
 هلعف فلاخ كلذب و٠ . ضي رم هاخا اركب لعمو امر ,د ارمع طعم دي ز لوقثو ٠ اضيرم

 مسال وهام هيلا هتفاضا زاوج يف هلوعفم عم لعافلا مم | كح نا عا ( حاضيا )

 هتفاضا حصت 0 الاب نورقملا هعملخدي وطورشلا نقلا يا لمعلا حاصلا لعافلا

 براضلا ديز وحن يف عنتنتو لجرلا مالغ تراضلا وال الاف راشلا ليز حنان

 ىلا هتفاضاف يداملا ىنعمي اوما ا رعوا |يغلل حاصلا ريغ لعافلا مما ام ماو ٠ اًرمع

 ا|01  دا 10( أ" دمتم ناك اذاو : هلوعنم نضني نا زوجي الو 'ةئجاو:هلونش ١
 ديز وحن لعافلا مساب ال فوذحم لعفب هدعب آم عت انينوو لوألا كا هقفاضأ 17
 مل امئاو ٠ ًامهرد هاطعا هريدقث فوذحم لعفب بوصنم امهردف سما امهرد ريقفلا يطعم

 ىنعملا يف فوصوملا نيع ف ةفصلاو هب فوصوملا وه هنال هلعاف ىلا لعافلا مسا ةفاضا زن

 نيب ةرياغملا يضتقث ةفاضالا لال عونمم وهو هسفن ىلا ًاقاضم هلعاف ىلا هتفاضاب نوكيف

 ىرجي نا رذئنيح زوج توبقلا هب دصقو مزال لعافلا مسا ناك اذا هنا ىلع ٠ نيفياضتملا

 ةفاضالا ىلع بالا رب ٠ بالا مثاق دي ز وحن هلعاف ىلا فاضيف ةهبشملا ةفصلا ىرجم

 ىرحملا كلذ هءارجا زاجا مهضعبو ٠ هب لوعفملاب هيبشتلا َّلَع هبصنو ةيلعافلا ىلع هعفرو

 هجوالاب فيسلا عطاق دي ز لاقيف سبالا نما طرشب طقف دحاو ىلا ايدعتم ناك اذا ضيا

 ” ل هئاماب لعافلا سا ناان1قو ٠ دهعلا ظفاح ديز لاقي ال نكلو كليللا ف العلا
 ماللا لوخد ف هفلاخي اضياؤ لضا لعفلا يف زوجي ال كلذ نال هلعف فلاخ دق هلوعفم

 اذهو ةفاضالاب هل "راما وهوهلوعفا ”بصان لعافلا مسا انلوق وحن يف كر خأتملا هلومم لَ
 نع أربخ هيلع فوطعمو وه عقي نا حصي هنا يف اضيا هفلاخيو ٠ لعفلا يف اضيا زوجي ال

 19 دب ز براض ناذه لوقتف هذه ةلاحلاو هيلع هلومعم دقن عنتجف هل اًقصو وا ىنثم
 - كلذ فا طفلا الفتح ابكلو الاد و اراض ناله ماهل لوا

 الا ادلا فاضملا لعافلا مسا لوعفم عبات مكحام س

 الحم ابوصنم اظفل ارورجم نوكي فاضملا لعافلا مما لوعفم نا ج

 بصنلا هيف زاجو هجوالا وهو ظفلل ةأعارم رجلا هعبات يف زاج عباتب عبتا اذاف



"١ 

 برقثيف لاعفالا نأش نمي ىتلاثادحالا نايذتقي امهنال فن وا ماهفعسا ىلع دمشعي نا

 اديز كوخا براض لهون هب [ظوفلم ن وكب نا ماهفعسالا يف قرف الو لعفلا ىلا امهب
 يفنلا اذكو ٠ ما ليلدب نيهما يا رك ما ارمع دب ز ”نيبم وحن اردقم نوكي ناوأ

 براض امنا حن ةلوئوموا !ديز كوخا ثراضام وحن اهب احرصم هتان! نوكت نأ ف 0

 نوكي ال نا لعافلا مسا لابعاطورش نمو ٠ا رمت ةلاليزبراض املي داب 00٠

  :رعودسببف ءايسالاصئاصخ نم نيقضتلا نال ادي ز بري وض”اذه لاش 0
 ُِف : ىنعملا يف وه امنا لعفلاب +مش يف ريقعملا ند راصالو هلمت نم عنام ال ليقو ةياعفلا

 نا ضيا هطورش نمو ٠ الف الاو | رغصم هلامعا زاج ريكم هل ظفحي مل اذا ليقو ٠ ةروصلا
 كلذمثويام درو اذاو كاخا ساق براغ اذهلاقب نأ زوجي الف دمع مات لبق فصويال

 غي م فوذحم لعفب لب لعافلا مساب اب وصنم سيل هدعب بوصنملا نا ليوأت لع وهف

 توعنم وهو دقافب بوصنم نيخ رف نرأ مثوي اذهف «تعدر نيخرف غابطخ ةرقاف اذا »هلوق

 دارلاو ٠ نيخرف تدّف يا دقاف هرسفي فوذحم لعفب بوصنمهنا حيحصلاو ءابطخ هلوقب

 ةئي وا يطحلا َتاذ يا ءابطخلاو اهدلو تدققف ىلا ةأرمالا دقافلاو نادرا نإ

 مسا يف هيلع ةلخادلا لأ نال لأب اًنورقم ناكاذا ءىش هل طرتشي ملامناو ٠بطحلا
 لي وأنت يف أهدعب لعافلا مسأ ناكف لعفلا ةلصلا ف لصالاو ١ اهةلص وهو ل م

 ا فايل اديس ةبزالا عيب يف يا اقلطم لمت كلذلو ًءراضم وأ ايضام لعفلا
 برمض يذلا كلوقةلزنمم كلذيف وهف ٠ادغ وا مويلا وا سما !رمعهوخا براضلا دي ز ءاج

 يك هيف, لوصوملا ةلص نال ادي ز هوخا براض يذلا ءاج وحن هنم سلو "بر 0

 ٠ لأب نورقملا يف اك طقف لعافلا مسا ال ةلججلا عومجم
 هلوعفمو هاعاف 2 لعافلا مسأ 1 0 نس

 هبلا ةفاضالاب هرج نا زوجي الو أدبا هعفري نرا هلعاف عم 4 2

 دحاو ىلاايدعتم ناك ناف هلوعفم عم هنكح اماو ارمت_بالابراض ذيز لاقي الف
 براض ديز لوقتف هيصني نأ زوجحنو ايف ةيلا ةفاضالاب هرج نا روجن هتاف

 لوألا ىلا( فاضب نا اضيا راج فخحلاو نم ريكا ىلا ((دعتنناك ناؤا رمح براس رإ



 اك

 نآلا[ رك راج هز لوقت هلق © يش ىلع أهعم اد َُن 0 ناو لافسالا

 ناك ناو ٠ سما ورمع براض دي ز لوقتف هلوعفم ىلا هتفاضا تببجو الاو ادغوا

 ااا 2 براغلا ديزءاح لوقتف ًاقلظم لمعت لب ىشدلط رتشياللأب ا

 عفر اما : هب لوعفملا ريغ هبصن وا لعافلا هعفر يف ءيش هل طرتشي ملاما ( حاضيا )
 ١" ارمضم لعافلا ناك اذا اذه هلآ ةيباشم فدا هيفاكيفا لمفلا'مزاول نم هنالف لعافلا
 وا لاما ينمي نوكي نا لعافلا مسال طرتشي الف رهاظ ناكاذاف !راتسم وا ناك
 هنبا عجار دي ز لوقتف هركذنس امم طقف هلبق ءيش ىلع داتعالا هل طرتشب لب لابقتسالا
 فناللخب هيلا لعفلا يدعت هئاضتتا مدعلفهب لوعفملا ريغبصن اماو ١ ادغ وا ن الا وا سمأ

 ال نك م ناك اذا هل طرتشا اذلو هيلا لعفلا يدعت ىضتقتي ةناف هب لوعفلل هسا
 001 اع يدل مقلب يدش نوكي امهيف هنال لابقتسالا ؤا لاخلا ىسع نيكل
 لطبب اذهلو هانعم يذلا لءفلا ظفل هظفل ذئنيح هبشي الف ىضاملا ىنعمب ناكل ام د

 اللا ار تالا هب دب رااام نا لعاو دقت اك هلوعقم ىلا هتفاضا بجو بصل 00
 امناو ٠ هلغم لمعيف لابقتسالا وأ لاخلا ىنعمب ناك اه ىرجم ير هفيض 0 ديز و

 هنال لابقتسالا وا لاخلا ىنعم هنوك عم هلبق ءيش ىلع دمتعن نا لآ نم درجملل طرتشا
 "ركل وا هب ىوقتيل هبحاص لع دمعي نا ١ هل طرتشاف لمعلا ف لعقلا نه فعصا
 1 روك هبحاص لع هدائتعاو ٠ هلعف نيبو هثيب ةيباشملا ققحتتث هلعاف ىلا ديسملا لدفلاك"
 وحن اهتاوخاو نك اعودموا 0 براض دب 2و ناك ادرك هنع 0 هعوقوب اما

 0و لل رإ مع راش دز نارك اناوخاو نانا )دع اراض دير نأكل

 000 ات د رم روك ذم اما وهو هل ان هعزق بارا ١ نمع ا ناشر ادي تقطر

 يا لح اءلاطاب وتو ل و يا هريغ ء يش نم هينيع ٌءيلام 1 وحن ردقم وا 1

 دنع هعوقو لب لعافلا مما لمعل غوسملا وه ءادنلا فرح سلو ”البج اًعلاط الجراب
 مثوثي انقأفم عفدأ لعافلا مسأ لمع طورش ف امغلا ضعب هب حرص اناركنأر 5

 ءادنلا فرح 0 لعفلا نع هب هدعبل ءادث فرح يلو اذا لمعيال لعافلا مسأ نا نم

 فنرا 5 هفيس ادرج ةرتنع كرك وحن هنم الاح هعوقوب وا ٠ مدقث 5 مسالا صاوخ نم



 نكمل

 لعافلا 5 لاغااف

 لعافلا مسأب دارملا ام سس

 ثيودحلا ةدافا ىف لعفلا ىرجم ايراج ريلءافو ثدح لعلب

 لأ نم درع وهو ٠ لابقتسالاو لاحلاو ىضاملا نغم لاهتسالل ةالل ١

 اا نورقم وأ و | هةيواشلا

 ىلعال نكلو ثدحلا ىلع لدي هناف لوعفملا مم 0 ( هلعافو ) انلوقب ( حاضبا )
 ليضفتلا مسأ انج رخآ ( 2 لعفلاىر < راج) انلوقبو ٠ 008 يك هيلع مقاو ّس ليهلعاف

 0001 نتا ماع رو نك لعافلا مساب ههبشملا ةفصلاو كنم م م
 ال٠5 فردتم اح رطقف لال اه لب ليقتملا وا 0 انوكي مل م نمو ثودحلا ديفيال
 اد فريلا لع ثحابم نم كلذ ناذ هلعف 0 لعافلا م 0 عوص نايبل انه ىدصتن

 ناكآ درج هتانكسو هتاكر حيفهعراضم لع ا ا نرحل مالا دا لامح الاب لوقن

 ٠ك لذ وحلو جرخشسو د مرح دمو نزال دي زم وأ

 / لعافلا مم | لم 1 | سس

 وا لأ نم ادرج ناك اوس هلثم ناك اذا عراضملا وهو هلعف لمص ج

 هوخا رفاسملا ورمعءاجو هوبا مئاق ديز وحن امزالناك اذا طف العاف مفريف اهب 3

 لم داخل هونأ دراط ديزوحأ هب ا بصنو 600 مكر ًايدعتم قاك اذاو

 ٠ للم نا هوبأ دراطلا ديز ءاحو

 هلعف لمع لعافلا مسا لامعال ءيش طرتشي له س

 ا و٠ 4ب لوعفملا ريغ صخب وأ لعافلا مفرإل «ي شاول طرا َح

 وا لاملا ىنعمب نوكي نا هل طرتشيف لأ نم ًادرجم ناك اذاف هب لوعفملا بصنل



"١ 

 اري ًاردقتو 1 هولك ر دصملا ةفلاخم ومو لففالا ههح ند فقرذ 5 امي معن 2

 فرش ص ل ردصملا نا وهو 2 ىنعملا ههج نمو هلعف يفام ضعب نم

 ىنعم وهردصمللا لوادمن رك ردصملاةطساوب هيلع لد ردصملا مساو هسفنب

 يذلا لكتلا لوادمدا ةهيلعو ردصلاظفل وهردصملام ا اراد نركب ثدحلا

 نأ مركتلا ظفلوه ردصم مسا وهيذلا ل سم

 '0000 7 بريردصلا لامعا فالخي نيلقويفاس اق ناك ناوردصملا مسالامجا
 جم ووهسس

 نيراق
 ٠ هلمج ىلارشاو ةيلاتلا ةلثمالا يف ردصملا نم ردصملا مسا زي

 هرفس موي كاخا كمالك ينرس ٠ قتلا لها كت رشاعمو ٠ لضفلا يوذ كت رشع ىنبجن

 نكلوهقح كاخاك اطعإ يفترس دق ٠ ققحم هديبعهللا باوث ٠ ةبجاو هناسحا لكن حلاةباثإ
 هريغ كتناعا نم ريخ جاتحلا كنوع ٠ رثكا ينرس دقف هقح نم ركا هايا كئواطع

 ظ يلباهبرعا 05
 ( تاكولا ١ مريعلا نيدرت الف. مينما دعت ناكل كنرشعب )
 ( ايبيبمالا لام آلا نم انيسع ,٠ هعمل مرملا لاخلا ن وع مت اذان

 00 01001 كلذ فضو يف كنقيدص) ىلا اهب, تشع ىلا ةلاسرلا لع اباوج بتكأ 7

 )00و «,١ ديلا كتلاسر دوروب برطلا, وره دق كقي دنا ىعم لع ,قياسلا نيرتلا
 اذَطَو ٠٠٠ هريغ نماضيا هع هععم دق ناكامب هيدل تبث اهناو ٠٠ تاشلا كلذ تافصب

 مامزهيلا السي ' ١ لبق ةنحنمأ هيلا ةمدقتس تكف ٠.. هلع يف همارؤتسا ص مزع دقف

 باشلا كلذ ىلا هداشرإ يف هصالخاو هتريغ ركشيو هقيدص ةمهىلع ينغي م ٠٠١ هلاغشا

 نيجرتتملا نابششلا نم ةيلهالاو لضفلا يوذب ةئبانع ىلع م ٠٠ ةيركلا تافصلا كلتب يلحتلا
 . للا علا ماودب هل وعدي مث ٠٠١ ةيعاّتجالا ةئيهلامهيلا رقتفت نيذلا نيرودتملا

 تما



 ؟را

 0 برعا *
 ) لع م مالسلا ىدها ا عبام ا | ”ءواظأ )

 ( مولظملا هقح بر ةعملا بلط ابجاهو حاورلا يف رايغن ىتح )

 لصف

 الملا 3 ْف

 دصملا مسا وهام نش

 زر دقو ًاظفل هولخي هفلاخو هآتعم لع ةلالدلاف ردصلاىزاشال 5

 مالكو ءوضووءاطع وحن ٌةدئاز وا ةياص افورحلانم هلعف فام ضعب نمصوعءزود

 وهو هلعف فدرح ضعب نم اظفل الخ ناو ردصملاتق_لثم ناف هيلعو ( حاضيا )
 اهناف ةدعر اذكو ٠ الا_هيق لتاق وحن عضاوملا ضعب كيس اهب قطن دقو ةردقميهف ءايلا
 يف ءاعلا. اهنع ض”وع نكل واولا وهو اهلعف ينام ضعب نم اريدقتو الفل تلخ نآو ردصم
 ضعب نم اريدقتو اظفل الخ دق اهنم الك ن اف ءاطعلاو مالكلاو ءوضولا فالخب اهرخا
 انكر وحن ةاواسمي هلعف فورح نمضتي نا ردصملا ق>و ىنخيال 3 نود هلعفيفام

 ٠ أرج لهو املكت ملكتو ءاطعإ ىطعاو اضوت

 ردصملا مسا نون © 0س

 ءاطعو ءوضو وحنا نه دارملا وعر لكعو ٠ راسو راجخوةب وحن لع ناعوت م

 ردصملا لمع ردصملا ممأ لمي له نم

 0 مقلا نع مدع ةدشل ناقل لح للا ردصأل م ا

 ٠ كعفتت ادي ز كنرع وحن انا ”كضلا لم ا هلاف ريا دعا مم

 3 اثورقم وا٠اديهز ولو ايشريقفلا موي لكءاطعب هللا يضرت كناوخن ادرج وا

 ٠ لملا ةاعرمو ظفللاةاءارم هيلا فاضيا.م عبات يفزوجيو ٠ نيماخلا» داعب اوتلاربعكا هللا
 هعماو ردصملا نيب قرف دحوي له س

3 



 نا

 ملقم را ردسللا طورش نم نأ ءدقل " سابتلالا مدا "نو ؟0 لوهحلل
 ءيش مدقتي ال 5 هيلع هب قلعتي ام مدقتي الف ةلصلا ليرات وق هنأل كلذرل ديل ارم

 ًاقرظ ردصملا لومعم ناك اذا هنا لع ٠ يبدجاب امهنيب لصفي الو لوصوملا لولا

 كلذو ٠”يعسلا هعمغلب الف هلوقو ةفار امبك لخ أت الو رح يف اك هيلع هعدقت زا ب وا
 ظفللا نم الدب ناك اذا اذكو اهريغ يف نوعسوتي ال ام فورظلا يف نوعسوتي مهنال

 ' لوصوملاةلزنمب سيل هنالكلذو اب رض ادي ز لوقتف هيلا انرشا 5 هيلعهلومعمءدقي هنافهلعفب

 ردصملا لومعم نا مثوي ام درو اذاو٠ هدحو لعفلا ينعم وه لب ةلصلا ةلزدمب هلومعم الو

 نم الدب ردضملا ناكاذا امريغ يفو ههبشوا ًةرظ,لومعملا ناك اذا ام ريغ يف هيلع مدقم
 نرئقيف هلعف لمع لمعي فرحلاب يدعتملا رذصملانا ””لي و أتّلع وا ذاش وه امئافهلعفب ظفللا
 ةليضفلا باستك !يفك داهتجاو سردلا لع كبابصنا ينبجتا وحن هلعف هب ىدعتب يذلا ف رحاب

 لو 0س

 ني راق

 كلذ هجو ركذاو اهتملعت ىتلا ردصملا "لمع طورشهتفلاخل اطلغ' هارتام”حاصا 5
 7 يحي نأ تئج ٠ دج طع ضرفلا لمع يفوهو يطع ةلوثمالا طفح يف لداتجا ٠

 لا تابرص يتعار٠ ةسردملا يلا كوخاو كعوجر ينرس ٠ كتضرف ليلا كطخ ينجم
 الت كتلكأ نم تبي ٠ كناقتا ككضوف ينبجمم ٠ ينيع كلم كهجو كنسح.٠ 5
 2 ا الا ضرفلا ككي راو ةلوشلالا كس ترد نسحيال ٠ ةدحاو ةعفد ةفغرا

 ١ رئارسلا ىليت موي رداقل هعجر ىلع هنا يتلا

 ةيلاثلا ةلثمالا يف با ال عباتو ردصملالعاف عبات طعا ٠
 ٠ هرفس نم ريبكلا كيخا عوجريفرس ٠ مهملاو نبا لكا نمتسبجم ٠ مولظملا هقح_بس" ةعملا بلط
 يف ىلح!يشال ٠ ءاينغالا سانلا را ةراسلا ءابحالا ل ئاسر عاطقتا يفءاس

 ٠ ناعوجلا لخرلا عابشاو نايرعلا ةهرلا ربك فوبمملا لجرلا ةثاغا نم هلل 3
 0011 لع انأشن © ةليملا ةصرقلا ءاببنا لع تفسأت ١ ضيارملا لجرلا دام

 ٠ ديعس كيخا داهتجا ينرسي ٠ دحاو موي يف ديزو ورم توم نم تبجي ٠ ةحيص“



 "اال

 "الحم اعوفرم لقفل ًارورجم لعافلا ناك هلعأف ىلا ردصملا فيضا اذا. ج

 هظفلا ةأعارم رجلاو هلحل ةاعارم مفرلا هبات يف زاج لعافلا اذه عبتا اذاف

 هلوعفم ىلا ردصملا فيضا اذاو هعفرو قيدصلا رجب ”قيدصلا ردب زءودت ينرسلوقتف
 ىلع اعوفرمو لعافلا لعفو ناب ردق نا الحم ابوصنم اًظفل ارورجملوعفملاناك
 ظفلا ةاعارم رجلا هعبأت يف زاج لوعفملا اذه عبتا اذاف لوعفملا ل عفوناب ردقناةباينلا

 تيحع لوقف نول ةأعارم عفرأا وأ بصنأا او
 ”جوزمحلا رمت برش 0

 ةبايبلا 1 هعفرو هبصنو جوزمملا رب

 نم منمي ملام ٠ ةنسح ينو لدملا ةاعارم نم نسحا ظفللا ةاعارم نا ٍلعا ( حاضيا )
 00 لرد ارا نلعاف هنوك ىف قرف الو ريمضلا ىلا اقاتشم ردصملا تب ١ مك منام كلذ

 فطعلا ىلا يدكوت اهنال ظفللا ةاعارم هيف تعنتما دي زو كماركا ينبحعي وحن هيلع فطع

 ةاعارم اذه لثم يف نيعتن كلذلو عونمم وهو ضفاحلا| ةداعا ريغ نم رورحلا ريهفلا لع

 رورجم عابتا زوجي ال ليقو ٠ هتبثي عامسلاو روهشملا وه اذهو عفري وا عباتلا بصنيف لحما
 ال لعفلل هبشملا م لمه بلاطلا يا زرحلا دوجو مدعب هليلعتو لحما لع ردصملا

 ةملكلا كلت ريغ ىلا افاضم واانونموا لاب لحب نت اذاالااصنو اسفر هل 30.

 ديكوثلا يف عنتمي و لدبلاو-فطعلا يف زوجي كلذ نالاقف لصف مهضعبو ٠ اهعوبشم ريغو
 عابنالا زاوج يف تعنلاو ديكوتلا نيب و لدبلاو فطعلا نيب هدنع قرفلا لعلو تعنلاو
 ماقم مئاق فطاعلاو لماعلا راوكت ةين لع لدبلا نا وه ني ريخالايف هعانتماو نيلوالا يف
 : تعنلاو ديكو ملا نم ىوقا نانوكسش 00 |

 لعفلا يف عونم وهو هتايثاو هلعاف فذح زوجي هناب هلعف ردصملا فلاخي ١ ( هيبنت )

 باهذ وحن هلعاف عم ردصملا نالخب هيلا ردبسم نم امل دب الف ةلمح هاعاف عم لعفلا نال

 ا ةلدب ناك اذا الا هلعاف ريمض لمحتي ال ردصملا نا 7 لمح هعم هدعب الف ديز

 / مهضعب هعنق لعافلا بئانلل ردصملا عفر يف فاثخا دقو ٠ ادن اير و هلعفب ظفللا

 ءانبللمزالم هلعف ناك اذا ام هدتيق مهضعب و روهشملا وهو موق هزاجاو سابتلالانم ا رذح



 ملك

 لا كلا ن6 كاي رق نزع ناك 51 ردلطملاب لممرأل اذكو + لئغلا 'رارقعشا نع رخل أعلا

 هلمح حصي الف لعفلا لصا يفت ينلا ةيلصالا هتغيص نع عمو ةينثتلاب جرخي هنال اءومح
 عنفلاو ذاشف ) اه ؛ةلاو دحلا الا ةمادق ابا ٠ مهب راجي تداز ف هوب رح دق / هلوق اماو هيلع

 همت مهذعب زاحا دقو 5 ءايغلاو لضفلاو مركلاو ريخلا ل ةلمبملا نيعلاو نودلاو ءافلاب

 | در الة هلومعم نع ارخلاتم ردصل|لمحيال اذكو ٠ هدنع ناش ادهن وكب الف امومحت

 دي ز لاقيف هلعفب ظفللا نمآأل دب ناك انك زاجاو ٠ورمت برضا دي زينبجت الاقي
 ءيش هلومعم نيبو هنيب لصف اذا لمعيال اذكو حجارلا وهو ًاًقرظ لومعملا ناكوا اب رض

 لعفل لومعم مويف( رئارسلاىلبت موي رداقل هعجر لع هنا )هلوق اماومدقن 5 يبنجاب ىلوالابو

 يبنجا وهو ناربيخي امهنيب لصف هنال ردصملا هعحرل الا ا هعجري هرب دقن فوذحم

 لماعلا ردصلل ةلاح 5 1

 نم تبجع ومن لوعفملاىلا وا لعافلاىلا اما افاضمنوكي نا ١ةثالث ج

 نونملا رهوةفارضالا نمو لآ نم ًادرن ركبنا مندي رز ويلا برش سواي رنا

 هءادعاةياكتلا فيعض 2 لآن 1000 0 ا سو ارا ربرضب م

 ةثالكلا لاوحلالا هته يفادكملا ٠

 ل1 اذا هلاعاو انونم ناك اذا هلاعا نم رثك ١ هلاعاق افاشم ناك اذا َ

 لأ ورشا نأك اذا هلاعا نم رثكا انونم 1

 يف نال فاض. ريغ وهو هلامعا نم رّدكأ فاضم وهو هلامحا ناكامنا ( حاضيا )

 وهودهلايعا نم رك نونم وهو هلامعا ناك امناو ٠ لمفلا نمهب رقتف داعسالا ىعم ةفاضالا

 نورقم وهو هلارعا ناكامناو ٠ هيلع لمحيو هقفاويف لسفلاا كل نك هنال لأب نورقم

 لمع لمعب امنا ردصملا نا ىلع ٠لعفلا ةهباشم نع هدعبت لأ نال فيعض لب اليلق لأب
 ةهباشملا نوكتف نامز هلمعل طرتشي ل كلذلو هل لصا هنال هب هببثل ال هل<ع هلواخل لمفلا
 هلمعل ةلخ ال لمنلا لحي هلو توم

 ردصملا امهيلا فاضملا لوعفملاو لعافلا نم لك عبات مكح وه ام س



 "لم

 أردتم نوكي نا ل مات لبق أاعوبتم 0 نا 15 ءاتلاب ادودحم نك

 نا يبنجأب هلومعم نيبو هنيب لصفي النا 7 هلومعملع 2 نكي نال

 الوم متن الذ اير ص نوكي نا ٠١ حجرالا ىلعأف وذم لمه الف ارك سل
 ةيدلاو ثدحلانمهلسقب دصقتي ام هب دصيتب ملاذا ردصملا لمح الف هيلع | 00

 عمنا ريدقت اهعمنكمي الفتاكلملا ليبق نم اهنال ءاكذلاو نسحلاو لاملاك هنع ربخم ىلا

 ورح لاوزب راعمالابفعضدهنال اريعض ناك اذا ردصملال مسالا وة

 رغص اذا اذكو ٠ حيبق ورمعب وهو نسحدي زب يرورملاقي نا حصالا ىلع زوجي الفلعفلا

 نع هجرخي ريغصتلا نال | ديز كبي رض” نم تبحت لاقي نا زوجي الف لمعي الف ردصملا
 م امرو ٠ نيودعلاب اديز اديور هنمو رغص واو لمعي ليقو لعفلا لصا يف يتلا ةغيصلا
 ا اءارلاو ةدحرلا ءاتب دح”اذا اذك و «ةرغصم قو ةلماعلا رداصملا نما عمس

 ذئنيح هتغيص نال ادب ز كتب رض نم تبجت لاقي الف لمعي مل ةب رضك ةرملا ىلع ةلالدلا
 ردصملاو امهم لعفلا نوكيف ةغيصلاب هلعف قفاوي لف لعفلا لصا يبث يتلا ةغيصلا تسيل
 ةبهرلاو ةحرلاكر دصملا ءانب لصا يف ءاتلا تناك اذا نكل هيلع هلمح مصي الذ !ًدودحت
 لدتال هذه ةلاحلاو ءاتلا نال ريقفلا كتمحر ينتبجعا لوقتف اهعم لمعي نا زاج ةبغرلاو

 .”.زاح وه يذلا *دأجلا هب يباحي ) هلوق اماو ٠ !ًدودحم ردصملا نوكي الف ةدحولا ل
 يايناحي ىنعمو هيلع ساقيال ذاشف ةب رضب داما بصدنأ ا مل ةيقك هلال

 طباضلامزاحلاو يباحي لعاف وهيوقلا ماللا نوكسو ميلا حتفب فاجلاو ءاملاب يا هبو يبخي
 تدبلا ىنعمو ىياحي نم هب لوعفمسفنو 'اعلابةدودحملا ةب رضب هبصن يفدهاشلاو بارآلا الملاو

 ٠ اشطع ا قنا ند ءاملاب ايحاو مهيتف ام هعم ارئاسم فنضي اللا نأ

 كب رض نم تبجت تعدلا ىلع لاقي نا زوجي الف هلم مامت لبق عباتب عبتا اذا لمعيال اذكو
 ردصملا لومعم نالو لعفلا نع دعبت يتلا ءامسالا صئاصخ نم تعنلا نال ادي ز حءربملا

 يف ك يبدجالا يلوالابو هريفب الو تعدلاب ال ءيشب امهننب لصفي الف ةلصلا ءزج ةلزنمب
 رخأتملا لومتملا هب قاعي تعنلا دعب لمف راد كلذ مويام درو اذاو ٠ يت آلا هطرش
 عباتلا فعضل عني الو ذئنيح هيف رثأوي ملف هلم مامت دعب ردصملا عبتا اذا لب تعن اذا اماو



 ا

 لسكت نا يب رضي الو ٠ كباتك ق زرت نا ينمهي ال ٠ اوعتجا اذا سانلا الو كدج الو
 اودادزت نال ةب وغللاو ةيبدالا بثكلا اوعلاطت نا بحا تنك ٠ كلبقتسم ”عتيضت ناو
 ملف اكع حتفي نا لوالا نويلوبان لواح ٠ كئاقفر نع ارمقمكارا نا "يلع زعي ٠ ةدئاف

 كسورد يف ارخاتم نوكت نىرا يوسي ال ٠ اًبحم ىتبتو ينرحهت ناب تيضر ٠ حلفي
 ينتعا أمم بحعت ال ٠ بدالا ء يس تناو امدتفم نوكت نا ينءوسل © ببذل ثرناو

 هب رق ىنعقم يهغشي نا لحتسي ال نم»وملا ٠كضرف يف نواهتن امم بحعا لب كب
 دلما اننا نرا عم لاعفاب ةلثمالا هذه يف ةدراولا رداصملا لدبتسا 5
 اذام هقافنا درت مل نا لاملا عمح كعفني اذام ٠ ليخب تناف سانلا كتفاوض نم بضل

 يف كعبصا كعضو بدالا ةلقنم ٠ كتتغل سرد بحت مل نا ةيبنجا ةغا لك سرد كعفني
 0" ديلان ؟راكلا لاجرلا ةرضح يف تناو,كراقلا يلقن وا كنذا يف وا كراخنم
 ناك أم مظعا نا ٠ سانلا لاوس نم رما ءيثشسيل ٠ راحسالا يف راهزالا عجاضم ىلع مسنلا

 فويضلا مهارقو ليلا مهبوكرو رعشلا مثداشنا هب سرورخشفي برعلا
 ةين الا لما يف هلوعفم ىلا فاضملا ردصملا ىلاو هلعاف ىلا فاضملا ردصملالع لدا 8

 ينبحعا١كلذل لها كناف كب ةيانءلا راغكأ نم بجنال ٠ كلل ريخ ةسردملا ىلا كعوجر

 كبسكي ٠ بدالاو مولعلا ليصحت ةيس كداهتجا ٠فحازلا ودعلا ةضهانمل ةيماحلا جورخ
 1 كراتعناو كنيع ةرقو ةسردملا هي كنافاكمو كيم رورسو كناواكما ضر
 هدوعقب ءرلل يلاعملا كاردا يت أتيال ٠ لبقتسملا يف حاجنلاو مدقتلا صرف ماعتغاو كلنارقا
 نينبلل راع.مالا ةلذمو هيبا ما ؟اياناسنالا زثع لباكبا ناوهب رشا لاا

0 

 هتالاحو ردصملا لمت طورش يف

 هلعف لمع ردصملا لمع يف طرتشي اذام س

 )0 لا نم هلي دصي اما هب دصُم نا ١ يو طورش ةرثع 7

 اا اكل نركب نا اريعض الا رهاب نوكي نإ ؟ هنع ردت ىلا ةسئلاو



 ءرع

 تب رض نا نمو لبقثسملا ددرا اذا اددز برعفت نا نم تبت هناكم لاق نا عصب هناف

 نامزلا قلطم دئارا اذا دز برظي امو ىضالإ ترانا
 ابلط هنم عقاولا يف هلمسساقني لهو هلعفب ظفالا نم الدب ناكاذا انلق ( حاضبا )

 انورقمو ءاع دور ما عقاولا يف ساقتب ليقو هلم ساقني ال ليقف فالخ امبماسقا ميم يفاربخو

 وقلت انهن وادب !رفك ال هل ا ركشو هنيا قمح وحن اضيا ءأشنا عقاولايفو ليقو طقف ماهفتساب

 ردصملااماو «ىنمو ةيغباواب ومعنتلاق » وحن اًديعووا#ىوهلاو يغلاو ءاوهالا ينب اًقافو

 نيبملا هاو ٠ يوقلادوجو عمفيعضلا لامعا زوجيال هنال نالم اله ددعلل نيبملاو دركوملا

 كلذ لغمل وأو زوجيال ليقو !ًركب ورم برضا دي زتب رض لوقتف هلامعا زوجي ليقف عونلا
 عونلا نيبملا ردصملا نوكي الف اركب ورم برض لثم اب رض دي ز تبرض لصالا نا ىلع
 ناو عراضملا ةبصانلا نا لمشي ناعم ادلوقو ٠ فلكتلا نم هيف ام ىنخي الو لمت يذلا وه

 هلوقب مهسضعب هل لثمو !ًدي ز تبرض دق نأ تفرع يا ادي ز كب رض تفرع وحن ةففخلا
 نكلوهوحنو علا دعب عقن ال اهناف ةبصانلا نا نع ةففحلا نال ادارفا دي ز كب رض تملع
 نينثا ىلا ةيدعنملا يش اماو دحاو لوعفم اهيفكيف فرع ىنعمب اما لع نا َلَع هجيرخت مزاي

 دسم كس ةقفخلا ناب ردتملا 'ردضملا ثا لاقي اماو الصامت ءريدقت قوات كالا 0
 ريدقل سلو ليق لووملا ردصملا اهب درفنا يتلا عضاوملانم اذهو كالذك اهنا ؟نيلوعفملا
 عانتما عم هلم ليلدب ردصملا لمت يف ًطرش اهتخا امواةب ردصملا وا ةففخلا ناب ردصملا

 دبعلا يفرض لغتك ميرصلا ردصملا اهب درفنا يتلا عضاوللا يف انمدق اك لمفلاو ناب ريدقتلا
 لصالا يف عئاش ريدقتلا نا لاقي نا الا ٠ كلذب ريدقتلا نوكي'ناتلاقلا لب دا

 ظفل هب ردقي يذلا ظفللا نا لاقب وا ٠ غضاوملا هذه يف هعوقوك ضراءل عنثما ناو
 ”هناكم هب قطبلا ةحنض 01

 ني راق

 بصنو عفر نم لعفلل ناك أم هللعجاو ام وا ناب نرتقملا لعفلا عضوم ردصصملا عض |ا1
 كوبا ال اهنم اًئيَش كيطعب نا عيطتسي الو ٠ ىلاعت هللا معن يعي نا دحا ردقي ال



 0 رصلا ردصملا لم هن ادام نم

 قيدصلا مودق ٍنرس وحن ةلعاف فري امز أمزال ناك .ناف كلغف لمع لمعي ج

 منا دي ز برش نم تجت وحن هب الوعل بصئنيو العاق م ايداعتم ناك ناو

 هلعاف عم مزاللا ردصملا حام 0

 0 داع اعوفرت الكفل ًارورحم هعم نكشف 41 نابض نادك

 انى فياض دقو“ لامعنساإلا يف ريثكلا وه اذهو قيدصلا مودق 0

 1 وجر ينبحا م لعافلا هدعب ل اذأا ىلا ردصملا

 هل وعفمو هلعاف عم يدعتملا ردصملا 3 ا

 ع 7 ذيو هلعاف ىلا فاضي نا ١ لاوحا ةسمخ هلف يدعتملا اما ج
 فاض نا 3 لاوعتسالا يف ريغكلا اوهوترمتا دي ز برش ينبجمتا وحن أب رص

 الل ل د زفا برش نع كح عن غوفرع نعافلا"هذحب رككشياو "هوس

 فاضي نأ دي زبرش ينس وعن لوعفم هل ركذي الو هلعاف ىلا فاشي نا"
 ااا ل فاش نإ هرحلا يرش بسم وسن لعق هل:

 ! دي زراهلا برش يلهذاوحن ابوصنم نوعفملاو اعوفرم غافلا ةدغباكاذبو
 ٠ لامعتسالا يفرثكالاوهواميلكف ذحو | لوعفملاوا لعافلا نملك ىفذحز وجي ةلاحلا هذه يفو

 اللا رقع لس لعافلا 5 وو هلودقسا ىلا ردصملا ةفالغا قى طواشتلا ةيلعر

 برشيف'ئسي ديز لاقي ناهيف زوو الف رمخلا هبرش ين وسيدي ز وحن يف اك ًاريعض لعافلا
 عونمم وهو هلاصتا ناكما عم ريمضلا لصف ىلا يدوي هنال وه رجا

 ظ هق لمعردملا لمع عضوم © يف "س

 001 اذ ) ره هلم ظفألا نم ال ١ نيعضوم يف َج

 ادا كلررض نف تبع وحن نيت ردصملا اموانا عم لعفلا هلحم لحن ذأ حص
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 ٠, ىدس اوكري” نا سانلا بسحيا وحن

 برضت نا" نم تبحت تلق اذاف هلهف لمعلمعبال لوأوملا ردصملا نا يا ( حاضبا )
 نا ينبحيا لاقي الف فصويال اذك. و ٠ لو ولا ردصملابال برضنب بوصنم [دبزف ادي ز
 تبرض لاقي الف هلعف دكتريال اذكو ٠ نسحلا كمايق ينبحتا يرصلا يف لاقي اك ”نملاتف
 تغبي نا ودعلا علط لاقي الف الاح قيال اك و٠ ارض تبرمض ميرصلا يف لاق 5 برضا نا

 عوقو مدع برعلا اهيف تدزالا عضاوم ضعب يف اذكر نب دالك علط حيرصلا يف لاقي 5
 لاح هدعبو هلعافىلا ًقا.غم ”الماع ًادتبم ردصملا ناكءاذا اهنم ٠ لعفلاو يردصملا.فرحلا
 برمضان ا لاقي نا زوجيالفايسم دبعلا يبرضوحن ربخلا دسم دستفهل ًربخ نوكت نا حلصتال

 ربخلا دسم ةداسلا لاخلا لبق ادتب» عقاولا ليضفتلا مسا هيلا فيضا اذا الا ينسف
 كمارك نا وحن نال ًايسا ردصملا ناك اذا اهنمو اًدبتجي ذيملتلا نوكي ام نسحا وحن
 نرا نوعتوي ال مهنال ”نسح !ديز مركت نأ ةنإ لاقي نازوخي الو ”ندح !ديز
 ناكل مسا ناكاذا اذكو عوجت ال نا كل نا لاقيف ربخلاب ةلوصفم الا نا دعب اهتاصو

 مهنال انسح اًديز «ىرطت نأ ناك لاقي نا زوجي الو اتسح اديز كفارطا 1
 اهتلصو نا نوعقوي الازكو هوحنو ربخلاب ةلوصفم الا ناك دع اهتاصو نا نوعقوي ال

 هعوقوب لووملا هنعدرفنا 5 يرصلا ردصملا اهب درفنا دق اهلك ذهف ةرركملا ريغ ال دعب
 موقي نأ ديز ىسعو ديز موقي نا ىسع لوقتف ةبراقملا لاعفا باب يف تاذلا نع |ربخ

 ءايق اما ديز هيف لاقي ال اذكو ٠ اًمايق ديز ىسع جيرصلا ردصملا يف لوقث نا زوجي الو
 كتراي ز دي را لاقي ال اذكو ٠ دعاق هنا اماو مئاقةنأ اما دي ز لوأوملا يف لاقي < دوعق اماو
 دب را لوقت نابهيلع ةنب رقب هعابتا بجي لب لبقتسملا يف هنوكب ثدحلا ءةلالدلا دصق لع طقف
 كاروزا نا ديرا لوقتف هيلع نا ةلالدل كلذ ىلا ةجاخ الف لووملا يف اماو دغ كترايز
 الغم سما ةظفل نود كعوجر فرس لاقي الف تعجر نا ينرس وحن يضاملا يف اذكهو
 مالكلا نم دوصقملا ضرغلا توفيف ثدحلا نمز ىلع ةلالدلا قلطمل يرصلا ردصملا نال

 ربخ الب ىتبت اهنال ةصقان يسع لعجلع ملا نيش كتيهاركىمعميرصلا يف لاقي ال اذكو
 يلوعفم دسم لوؤملا دس اذا اهف اذكو ٠ بابلا اذه يف عونمت ليلد الب ربخلا فذحو

 حيرصلا ردصملا يف حصي ال كلذ ناف اهتاوخاو نظا
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 لصف

 ردصملا لاعا ىف :

 ظ ١ ردصملا وهام سس

 لملاك هتاذب مئاقلا وا برضفلاك ل عافلا نع رداصلا ىنعملا مماوه ج

 25 وا رهظألا ىلع هوحنو برضملاك ةلعافملا ريغل ةدي زم ميم ة هوا يفك ا

 معلاو برضلاك ميم هلوا يف سبل وا م ةل:اقملاك امل

 ردصملا ايسق < 0

 فرملا عم لعفلا نم لصحي يذلا وهو جيرصلاب لوؤمو حيرص ]دن ادق 3

 . ١ كظفح يا بدالا ظفحم نا ينبحعي وحن يف ميرا

 هات هلعف لمع ردصملا لامعا نايب لصفلا اذه نم ضرغلا ناك املا ( حاضيا )

 ىلاو درحم ىلاو يئالث ريغو يئالث ىلا ضيا مسقني ردصللاف الاو ني روكذملا نيمسقلا

 ها ال يفرصلا داصقم نيوحام كلوا غو ىمع* ريغؤ ىمع“ ىلاو ديزم

 ٠ هبحاص نع لووملاو يرصلا ردصملا ْنم لك

 قىوتسا ىتم هلعف لم لم<يهنوكب لوُوملانع درفنيفيرصلا ردصملا اما َح

 ال11 دست هادعم .عقيو الاج ينو هلمف دكو يرو فضوي هنوكبو هطورش
 0 هعوقوب درفنيف لوؤملا اماو ٠ ناكل امساو "نال ًامساو هربخ دسم

 ةلالدلا دصق ىدلو ' مئاقدنأ اماو دعاق هنأ اما ديز ون فو هب راقملا لاعفا ضعبل

 تءجر نا رس وحن ا اكروزا نا ”بحا ون لبقتسم نم ثدحلا : نمز ىلع

 ريخوهواًئيش اوهركت نا ىسعوحن 2 ربخحاو مسالا نع هنانةأبو ٠ ةبرغلا رايد نم

 اهتارخاو نظ باب يف نيلوعفملا نع هئانغابو ٠ ىسع ناصقن ىلع ءانب مك



 كالا

 نم يندق ٠اهاو هاو مم ىلسا (ماوءي آلا اهيا كماما ٠ نالسكلا اذه نم ”فأ 0
 يب دصايكيلعمّوا ٠ىنفلا اهما تيه ٠ لادجلا نعةذمالنلا اهيا ام: يدق نيببلا رضت

 اةلوصو كوخا ناطب ٠ اًباعذ اذهناكشو اشم :لجرلا ناعرتس ١ بح ل” يرالا

 دبا انثدحت الف رهيإ ٠ ملكتت كعمسا نا ديرا ال هص

 اهيناعم ىلع لدت لاعفا امساب ةلثمالا هذه يف ةدرارا لقال ١
 ليخيلاو يركلا قرتقا٠ ١ دج رازملا دعب ٠ ذيملتلا اهيا تبثا ٠ كدضع هناف كاخا مزلا
 :ةاؤادلا هذه لخ ٠ كرضي ام لك نع فقكلا :نالسكلا اهيا تكسا : اين بسلا ١

 ٠ كقارف لعرسحتا ٠ مكحاجن مدعل با ٠ دهتحلا اهيا مذقن ٠ ليقثلا اذه نم رحضتا
 لزنا ٠ ةدسفم اهناف ةلاطبلا رذحا ٠ينالص مهللا بجتسا ١٠ تيبملاو ا توقلا لس

 ٠ ذيمالتلا اهيا سردلا لع اولبقا كقيدص دنع
 ليام تا |544

 يان ناعم ١ بدالك يحاو تنا كيلَخ٠ أ دب ز كسفن تناكديور: د ور

 ينع ك وباو تنا كيلا -”ينشالا كوفو تا ابا“ ىرثلاو ايرثلا

 ايازماو لعلاوبدالا نم هيلع وه اهب اًباش هل فصت ةلاسر كقيدض ىلا بتكأ 6
 ٠ ىقيدص : الثم لوقت ناب هلحم يف هءدخت“ل نا هيلا تلظت 5

 لئاهشلا ول ًاباش كل فصا اذنابف هيلعو ٠٠١ يتثدصب (قتناو الا كللاخا هلا“

 لسع ةمزع ةدقع تعطع ناو ةث داخل 0 موزع ٠ ءردصلا ا
 مولعلا لخا ٠ ةسةفتتم روئتم وهو ٠٠٠ بواو فطل ىلع ثيدحلا هكف. ٠ةثودحالا بيط

 مولعلا يف ةصاخو ٠٠0 اهيف غبن دقو هينطولا سرادملا رهشا يف ةدئاسالا نيك ١107

 رم نيعلا ناكمي هئم اهنا ةنامالا نمكافكو ٠ نادبلاب هيلا راشي نمم اهيف وهف ةيضايرلا

 اذا ىتح كلل همدقا نا تب أرف: ٠ ٠هيف مدختسل افضل داتري هنا تفرع دقو ٠٠ :زحجما

 كل ةدئافلا نعمت كلذب و ٠٠٠ هريغ ّط مران هتافصب لك لال ف تنك

 هللا ءاش نار٠ مركشاف مرك نإ ناشف يدلل ١

 ب جم و وهسسسم



 ل

 كلاس | رات انلاعت لاعتو:نيتاغ ايتاه. قاع !ةوتاح انئاه تاع ريمضلا عم امبفي رصت يف
 .نيلف اله 00 0 "22- مه اهيف نولوقيف لعف اق هاماو٠ نيل اءت اننا

 لاعفالا ةاسأ نب وكلا يح يف له اولذفاب لمعتس ل اعف م سأنيد زاححلا دنعو

 رع ابنا باوصلا كلا ب راو فالخ اهيكر ةلفك و 5 يو راثخلا وهو
 انيلا كلفن عما ليقدت اك هعمج يا هثعش هلل 1 مهوق نم رما لعف مث يتلا و هيبنتلا اه

 الذ ٠ م 0 نا يا نوكسلا نم ماللا لصاما للاب دو ايف اهالى

 اهو "انك ماع كلذ ا باه اماو ٠ لَه اولاقو لصولا ةزم اوفذح اومغدا
 دارملا سيل هنا امهدحا نيزو# اهيف نرا الا تا ينعم ىبلا يش طم نا هجوتملاف ارح

 باطلا دارملا سيل هنا يناثلاو هتمزالمو ءيشلا 3 رارمثسالا لب يسملا ءيحلا نايتالاب

 هتلا لب يسحلا رجلا دارا سيلو هب اذا هرجي هرج ردصم | رجو ربما لب ةقيقح

 ركل مملوق دينك 0 ا لع قلطم لوعفم هنا لع اما بوس
 ريمضلا 5 اذ | أ ءاو ٠ ا 0 عسا وا| را رعس | ماوعالا ة همن يف كلذ "نمثساو

 مح روب را ريهض هوم ناك ناف عباوتلا دحأب لعفلا مسا لعاف وه يذلا رتعسملا

 0 هر وا 3 6 ع 5 نا تي | 5 0 يعارت نا كل 0 0

 ارا

 ٠ لودعملاو ههبش واف رظ نكداراا ء لوقثملاو لجعرملا ليفلا م ما لع لدا

 ,اهنم دحاو لك زك ىنعم داريا عم ةيلاغلا داق ركتملاو فرملاو

 ا ا نيما نيمأ ا ٠ غولا اهيا هص ٠ كلابا ال كناكم ٠ ىرثلاو ايلا نيبام ناعش
 ٠ ةييدالا بتكلا ةعلاطم ذيمالتلا اهيا مكيلع٠ انيُمآ فلا اهيلا فيضا ىتح ٠ ةدحاوب
 دك ٠ صحفلا َلَع له يح «لسكلاو اند ٠ءاذه نع كم٠ نورفاكلا حلفبال هنا يو

 اذهدلب ٠ تذخا ام ينطقلاقف ضيا اذه ذخ هل تاق :ابصلا مايا ىلع د١٠ هيا هل تلق يثدحم
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 كدي ورك ردصللا نع لوقتملاب لصتملا اماو رج فرح هنا لَ يناثلا عمو ةفاضالا

 ىلع ايقاب ربقعا ناف لعف مسا ربتعا اذا اذه بارعالا نم هل عضوم ال باطخ فرح وهف

 هذه ةلاحلاو هب لصتملا ريمضلا نب روكش هلعاف ىلا فاضم قاظم لوعفم وف هيلو
 قالطالا ىلل باطخ فرح وبف كابك هنملوقنملا ريغي لصتملا اماو ٠ ةفاضالاب رجا عضوم يف

 ةالعاف ايسا لعف مسا هنا رابتعا ىلَت كددور يف ةاصنملا فاكلا لعجت ملامنا ( حاضيا )

 مزاي الل ًالوعفم 0 لصالا ف الخ عفرلل اهتراعتساو عفر ريع تسيا فاكلا نال هل
 الو ٠ رم ا؟اهيلع لمح امو بولقلا لاعفاب صاخ اذهو ,بطاخم يريمض يف لعفلا مما لمع

 ٠ رجلا لمعي ال لعفلا منا نرال 1
 لعفلا مسا لمجام س
 طقف الءاف عفر مرد اللا ىنعمب ناك نافدن ءبوني يذلا تار نأ 4

 وحنةللا ازراب نوكيالوأر تتسم ريض وا ا رواظ امسانوكي ناهلءافىف طرئشي و
 تكسا يا هص وحنو رهاظ مساوهو تابيه لءاف قيقعلاف دعب يا قيقعلا تاهيه

 يدعتملا ىعمب ناك ناف تكسا يف م تنا هريدقت ًابوجو رتعسم ريعف 'هص ” لعافف

 ابوجو راتسم ريع ديور لعافف اديز ديور وحن هلم هل الرشتة كاعاف عفر

 قنعمب ناك كا مهو اآديز كيلع هلثمو هب بوصنم هلوعفم اديزو تنأ هريدقل

 تناك نابل وئيحيف رم ؟هنيعف حلا كلذب اضيا وهيىدع رج فرت ب
 لثا ةالصلا لَم لهكيح وحن اهلغم ىلعب يدع لبقا ىنعمب

 مور فيتم رع اكان امهناف دز ىنعم هياو بحتسا ينعمب نيما انا ( حاضيا )

 ٠ 0 ,| رمضم ناك اذا لعفلا مسا لعافيف طرتشا امناو ٠ هب لوعفم امل ظفحي
 ثنوملاو ركذملاو عمو نيتثاللو دحاولل دحاو ظفلب هص لاقي نا بي يا اذرأ نر

 ريمهمتلا زورب نال عيا يف هصتادنه ايو نادنهايو دنهايو نودي زايد ناديزاي يا

 دققف هيلع اني و ةزراب عفرلا رئامض هب لصتن ال ”العف سيل امث ةيلعفلا ليد الصتم عوفرملا
 لوقتف امههب زرابلا عوفرملا ريمضلا لاصتا بوجول نيلعف امهنوكب ”لاعتو تاه ىلع 1



"5 7 

 ياناشا يده الصتمالا لمعتسالا ذهلو مدقن اكومالل الا نوكي الو هبشو فرظلا نع
 <عو مزايل ىنعب الجر هيلع مهوقك بطاخلا ريغ عماماو همزلا يا آديز كياعوحن
 ]رتكا ذا ءابلاو سردلاب كيلعوخت هلوعفم لع 0 دازتو ذاشف هينلوا ىنعم ءىثلا

 انزال 0 روكف كيد نىعع ككل لمعلا ف افعضل لاعفالا ءارسا كل ُِف

 كءاروو ٠ مدقت ىنعم كماماو ٠ هرظتنا يا ديز كناكم ليقف هثيدعت يكحو

 كدنعو ٠ذخ ياكيدلو ٠ يرت اك ةمزال ةثالثلا هذهو حنت ىنعمب كيلاو ٠ رخأت ىنعم
 )اني زا هوزراولضا» ادب د وأر هيه سب اودكضملا نع لوقحملا نم نايدعتم اشو كح يا

 فلالاو ةزمهلا اوفدح يا ع ريغصت داورالا اورذص م الاهما هلهما يا | داورا

 فذح نم هيفال مرت ريغصت ىمسو ديور اولاقف هلوصا ىلع ريذصتلا اوعقواو نيتدئازلا

 كيور اولاقف هلوعفمىلا نا ةراث هوامعتساو هلعف ماقمهوماقا م ”فذح يخرالاو دئاوزلا

 ىلع هونب و هلعف هب اوعمو ىولقن 3 اديز اديور وحن هب لوغفلا أيصان انوعم ةراتو ديز

 عدل فدارم لمهم ل عف ردصم لصالا يف وهو ههلبو هلهما يا ا!هياز دب در اولاقف حتفلا

 اديز تهب اولاق م ديز ”كرت لاقي 5 هلوعفم ىلا ةفاضالاب دي ز هلب هيف ليقف كرتاو
 ىنعمب هلب نوكتف للطلا نع ناجرخي دق هلب و ديورو ٠ لعف مسا هنا لع لوعفملا بصنب

 اًديور اوراس وحن لاح دي ور نوكتو ٠ "نيا نم ىنعب يهف نم اهيلع تلخد اذاو فيك
 00( دتموا ديور (ريِس اوراس: وحن روكاقم: امان زدصلا هن تركت راكي مر نا

 8 ا وازأ ني يا اديب رق اوراس

 لعفلا ا هنع ءانهعسالا نكي هنا 4 لعفلا مسا محو 0 ضرغلا أم سس

 نم ًايظع اب هامسمو لعفلا مما نيب ناف ةغلابملا دصق كلذ نم ضرغلا ج
 تابيه لئاقلا ناف دعب نم 8 ىلع ةلالدلا يف علبا تابنه نان ىعملا يف ةدايزلا تح

 قالا انكر ١ نجا نك كراون تاب لاق نك اك
 الام نع وأ ههشوا فرط نع هنم رقت ا لطنملا نيتملا 9 لاب

 وهو هببشو هوحنو كنودك فرظ نع وقملاب لصتملا رييضلا ف َج

 . كك لوالا عم رجلا لحم يف يا لقنلا لبق هكح ىلع قاب وهف هوحنو كيلكر اجلا
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 ؟ اه

 ىلبو تناىنعمب ناك اذا هسفنب ىدعتيو نيونن نودب البكيحو نيودتلاب البتيحو نيونن نود
 هبكيلع يا نالفب له ىح وحن اضيا ءابلابو لج ىنعمم : اكاذا ىلابو لبقأ ىنعي ناك اذا
 عراضلل هنمو ٠ رغأ ع اورو دوه لبد قرطياملا كا مهضعب لوق هنمو هعداو

 كلاب م او ٠ ”عجوتا ىنعمب اهتاغل رسهشا يفغ ءابلا نوكسو واولا يدشن ةزمبلا حتفب "مو

 اهرمبشا ىتث تاغل اهيفو رجنتا ىنعب فأو ٠ اضبا عجوتا ىنعمب نيونت نودب ءابلا رسكو
 اما بحعتا وا بحت | ىنعمي و ًاهاوو اوو٠ةزمبلا مخو نيوبتلا عمةددشملا ءافلا ثيلغت

 هلوقكف اهاواماو : يلاب ”ةادفمتنا سمعا يا « *”يشالا كوفو .تنا يبأباو » هلوقكف او
 نورفاكلا لفيال هناك يو" «هلوقكف يتو اماو٠ يل ا يأ «اهاو اهاو م ىبسا اهاو»

 تاوخا نمةي ردصم ناوليلعتلا مال ىنعم ناك نمفاكلاو ن.رفاكلا حالفمدعل بحتايا

 ”ليق .ابمتس هبا يسفن ىفش دقلو » هلوق هنمو كيو لاقيف يو فاكلا ىو دقو ٠ نا

 لعف مسا ليقو رجز فرح اهنا ليقف ذئنيح اهيف فلتخاو « مدقأ رنع كيو سراوفلا
 .ىنعمب خيو ٠ ةفاضالاب ةرورجم فاكلاو كلي و نم ةرصتخم يش ليقو باطخ فرح فاكلاو

 نيسحنل كلذوطقف لاقيف طق لع ءافلا دازت دقو ينكي ىنعب *طقو *لديتو دقو نحتسا
 اهدعب ماللاد ازتدقو دعب ىنعمباهتاغل رسبشا شو ءاتلا ثيلغتب تاهيه يذاهل هنمو ٠ ظفللا

 مهضعبو ٠ قرتفا ىنعي اهرسكو نونلا حئفب ”ناتشو « نودعوت امل تاهيه » هلوق هنمو

 منعنامصخلاناتش:هدنع لاقي.الف ثاوذلا نود لاوحالاو يتاسملا يف هنرك1 لآ 0
 ناتش وحن نيدثا َلَع الاد العاف بلطي وهو ٠ هفلاخي لام ءتسالا نا ىلع كلا سلجي

 ناعش ههلوفك امهنبب نيبام دازت دقو.ورمعو دي زام ناكشلاقيفاعبتباه دارو 0 |

 ناغللا ناتلاخلا تقرتفا ىنعم ىلع ةيلوصوم انهام نالاقي الو « ىدنلا يف نيديزيلا نيبام

 لوق اماو هلعافو ناتش نيب اهدحو نيبهدازت الو دوصقملا ةداضم نم كلذ يف امل امهنييب
 دقو برعلا هلمعتست مف «يعينصو عين نيب ناعش .ةييطقلاس نوعي زاج » «بضعب

 عرسا يا ناكشوو ناعرسو ٠ معينص نيبام ىا اهب ةلوصوم نيب لبقام راعضا ىلع جكرخي
 تالتوحم ناآطبو ناكشوو ناءعرسو ناتش يا ءامسالا هذه نا ليقو أطبا يا ناطبو

 نع اطب و كشو نع ناكشوو عرس نع ناعرسو تتش نع نائشف ةيضأ» لاعفا نع

 نلوفدملا نمو٠ آئيحم اذه نآطبو اقالطنا كاذ ناعرشو احورخ اذ ناكشو لوقا
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 يعم اذا هنا َلَع ٠ اهيف لدعلا ققحت مدعل كتيادلار ةيعل قرب الاد تارعا تام
 نال هاوانب منتماو فرسمني ال ام بارعا ذئنيح هبارعا بجو مالعالا هذه ضعبب ركذم
 : 1م لع ةالودص قانألا لاش نو

 كلذ نوكي هماسقا نم مسق يا يفو نونيف لعفلا مسا ركتي له 2س
 ظفل امهباعصتسال نانودبال لودعملاو لوقتملانال لجت رماب صاخ وهو ركتي وعن ج

 ني وتتلابهضعب ركنيدقف لجترملامآو في رعتلا نع ناكفنيال كلذأو نيودتلا بقي ال ام
 0 هفي رعت يلع قب امو هش 1 ام دب قرفلل ريكدتلا نيونت ىعسل يذلا وهو

 يا نيودتلاب هصو هريغ نع تكسال نا م ثيدحلا اذه نع ككما ياي تت

 مزاي أم هنو اهاو وحن ريكشتلا مزاي أم هبم نا زيغ ٠لامجالا, ثيدجح لك نع تكسا

 ١ *هص وحن امهنيب ددرتي ام هئمو تابيه وحن في رعتلا

 هتلالد رابتعاب لعفلا مما امسق < س

 نمو تكسا يا هص وحن لجضرملا 00 رءالا لعل دي اما ةلالل 7

 _لازن وحن لودعلا نمو همزلا يا قدصلا ”كيلعو هلهما يا اديز ديور وحن لوقنملا

 ظق وحن عراضملا لع لدي ام * قرتفا يا ناتش وحن يضاملا ىلع لدي ام 5 لزنايا

 عراضملاو يذاملاىنعمب ادري لودعملاو لوقنملا ناف ل رملا نم الا نانوكيال ناذهو ٠ نكي يا

 عراضملاو يضالل ينأبو هيف ريغكلا وهو رمالل يقأب لجترملا نا دارملاو ( حاضيا )
 لوقنملاو لجئرملا نم عمم ام ةاحنلا ظفح دقو رمالا ريغل نادري الفل ودعملاو لوقنملااماو

 هيس 'هّيو تكسا يا.'هح رمالا لجترملا نف مهبتك يف هونتودو برعلا مالكءارقتساب

 انمإو هتميندز وا ثيدحلا يف ضمايا ةرودكلا نيونتو اهو ءاملا رسكبهيإو ففكا
 بهتسا يانيمآو عرسا يا ءاتلا ثيلذتب تيهوا هو. ففكلا ىنعباموز ءاملاحتفو 00

 هذخياباتكلا اهلوقتف فاكلا نو دبو باطخ فرح يثو فاكلا عم لم هسنو نرخ ياكاهو

 ينلا لهو لبقأ ىنعمب ءىح نم رشع ةسمك ةبكر ميو لجي وا لبقأ وا تا يا ”لهيحو
 ”لهيح اهرهشا ىتش تاغل ىلع هيف اوفرصت مث لصالا وه اذهو ماهفتسالليتلاال ةلععلاو تمل
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 لاو رنأتبال يا لومبعم ريغالماع هنوك نم هلامعتسا لمعتسي هنالف الامعشسا اماو
 تسسياذ ىنعملا يف لعفلاك تناكن او اهناف لعفلاب ظفللا نم الدب درت يتلا رداضملا فالخب
 يرسفك ظفللا يف هنع تبان يذلا لعفلاببصتنت اهنال لماوعلاب اهرث ادا لامعتسالا يف هلثم
 هلا نع ةبايالا يا لاييعتسالا اديبو : نوذحلا برضاب بوصنم هناف 0

 1 تينبف فرحا تيبشا كلذب اهنال لاعفالا ءامسا ءانب بس نت را
 هعضو رادتعاب لعفلا مسا امسق م 2

 ىنكي يا طقو قرتفا يا ناتشو تكسا يا هص وحن لجترم ١ ةثالث ج

 27 يا ًارمع هليوهلبما يااديز ديوروحن ردصم نع لوقنم اماودو لوك

 وحن روزرملاو راجاوهو ههبش نع وا هذخ يا باتكلا كنود وحن فرظ نعوا

 هناف لازنوغ رسكلا لع ينبم وهو لعف نع لؤدعم * همزلا يا ابتسالا 00

 أك فرصتم , مات ينالث لعف لك.يف سيقم وهو حصالا ىلع لزنا نعل ودعم

 :لقلاو عامسلاب ناذخثوي امهئاف لوقنملاو لجرملا فالخي انلثم
 ةيلعاقلعم لعفلل 5 ناكأل هنال ةثالغلا ماسقالا هذهلعفلا مس | مسق امنا ( حاضيا )

 قبسي ملام ءاب كالو دلل ة دعب ناكف ةيسقل فمن اس | ىرحم كلذل ىرج ٠

 نر نكل رك امع ًالوقنم هضعب ناكو لمف مسا هنوك ريغ لاعتسا هل
 هضعب ناكو !ًديز ةهلبك هلعف لمها مسقو !ديز دي ورك هاعف لمعتسا مسق نراوسق
 كارد مل 10 ىب الثلا ديزمنم هئيج ذشو مات فرصنم يئ الث لعف ف لكيف يسابق وهو 1

 نم راقرق, را را تدع -للشو ءرداب نع رادب و كردأ نع ًالوذعم
 « راكمالاب فورعلا طلتخاو ٠ راقرق ابصلا حير هل تلاق » هلوق هيلعو ت“وص يا رقرق

 لع ءانبلا مح يف لوذعملا عبتيو ٠ كلذب باحسلا رماي هناكدعرلاب رقرق هل تلاق يإ
 ةدمحصلا دايك يناعلل وا ةارمال ماطقك نايعالل ةقناوملا مالعالا نم _لاعف نزو رسكلا
 هايا هتهباشا كالذو ةرجافلل راجلاب وحن ءادنلا يف ثانالا اهب متشي يتلا ةلودعملا تافصلاو

 نا ةروكذملا نايعالا مالعا نم وه امب ىلوالا نا ليقو ٠ لدعلاو في رعتلاو نزولا يش ٠
 مو

 مدعو لع
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 ال ]11 111 1 لمقلا كلذ همفرإ اماق لمق ىلا مسالا مش اذا هناو ٠ لقتسملا ذانسالا
 لزن هنا لع وا اهركذ مدقن يتلا ليعافملا رئاسنم هب لوعفم ريغوا هبلوعفم ُهنا كت هبصتي وا

 يذلا وهو ردعتم اما لعفلا نأ تفرع كلذ رابتعا تنسحا اذاف ةفرعثس امم لوعفملا ةلزنم

 ريغ هني وا دبا لعافلا عفري يذلا وهو مزال اماو هريغوهب لوعفملا بصني و لعافلا عفري

 6 ٠ ةطساوب ردعتم اماو هسفنب يا ا ردعتم اما يدعتملا نا 7 ٠ نايحا هب لردقملا

 000 لادتاك نيفأ لاوا ا رمع دي ] ترصك ردحاو لوعفم ىلا دعتماما هسفن دست
 عضولا يف مزال نوكي اما ةطساوب يدجتملاو ٠ يدكو ىطعا ليبق نم وه امو ليوختلاو
 رس ركب واهب تبهذ وا هتيهذاو ا هلك ادعو لأ ار دععم ةطساولاب ريصيف

 000 0 لإ لوقف اوثادبا رز نسلا لدتك (نينثا ىلا العم ةطساولاب ريصفادخا
 هذه تناكأمو ىراو ملعا يف !؟ةثالث ىلا ايدعتم ريصيف نيدثاىلا اًيدعتم نوكي وا اًبوث

 الصف اهل درفن مل لعفلا عم مسالا ماضنا ىلع دقعنا لصف لكنم يكذلا اهنسحي تارابتعالا
 نم لعافلا نع بئانلاو لعافلا لصف يفةصاخ هانطسب امو رك اب ءافتكا اصاخلعفلا عم
 ةصاخ ماكحا لمفلا هابشا نم لكل ناكأملو ٠ امهعم لعفلا ماكحاو لعفلا عم امهماكحا
 لوقنف ل فلا مساب نيئدشبم ةدحلع الصف اهنءلكل درفن ناىضتقا لءفلا لمع هلم يف هب

 نعفلا مسا ف

 لعفلا 5 وطه 0 0

 تكساىنعمب هصا وحن الاعتساو ىنعم هنع بانولعفلا لعقاءع 1ع وه 0

 ٠ مزلا يا. ”قملا كيلعو رذحا ىنعمب <رشلا راذحو

 مالعالا قاع 6 اني هيلع 0 لعفلل ص لوعفلا مسأ ل يا ) جالا ١

 | ا ذحو تكسا وه يذلا هامسمل ملع "هصق هيلعو * اهيلع لدتف اهتايمسم لع ةيمخشلا
 الما رمعو ادي زو سرطب نا اك ٠ مزلا يذلا هايس لع كيلعو رذحا وهيذلا هامسمل لع
 دنع ةيملعلاب ةفرعم لعفلا مماف هيلعو اهريغنود اهايا ةنيعم صاونمتالا نم اهتايعسمل مالعا

 : انلغم 1 ا َّط لدبي هنالف ىقىعم اماف ولامن او عم : اي نع بان دقو 4 نيققمملا



 ' ا
 3 ا

 "با

 بصدلا هيف عنتمي امو 1 بمصنلا لف طعلا هيف رات امو 9 لكل 0 فصللاه يف راتخي

 فود لعفب بصللا اماو فطقلا ا أ هيف بحيف ةيعملا لع

 راسو ماشلا ”قيرطو ديز راس : ؟اديزاكل ءاصوأ# راشاف ٠ مايالاو كلاح فيك

 كتمعا اذا.« نطولا ىلا هاياو تعجوو ةسردملا.ىلا كاخاوت تا« لا سا
 :”هنايتاو منيبقلا نع ”هنتال «ايلايللاو هترما :لكاوو ”هثءعدف ٠ ءرما نم ”لاح رهدلا
 تنا نك ٠ اجراخ كوخاو. ثنا فق ٠ ديصلا ىلا كوخاو انا تجرح: ااذإ رز كلا

 او كرخافاتخاو .ركب ودلاخ صتخاو ٠ ورمتو دي زءاج ٠ ةليضفلا يف مريغل ةودق هاياو

 4 لهاو تن اونوك ٠ طئاحلاو تسلج ٠ ةيكرامالا رايدلا يخاو تكري 0 اني ا

 ٠ هبأو ديزبتررد 0 اديزو كب ثتررد 4 دن لوخ ةزلعلاو كلاق» 0 داتاو نالتتا 5

 ا تدار نب دنبا « .لاصمشلا نم نيتيلكلا ناكم٠ . كيا ينبو مت ةنا اونوكف »
 بوث ريقفلا نك 0 ءافرملا ىلا مريع لصوف يل قيدص 0 عولطو

 ٠ كقيفرو كب ا مداقر نم حبملا جالبلا و ديمالعلا بهي ٠ يلاتا 0

 يلي اه برا
 ( دهرسملا مانسلا ليجستك اونوكي مهضعب ”قلا نإف تأياو ل

 ) ”ىمخاو كو كسلا دعب انا اق اه ساف ”يريغل وأ اهبحطصا تاقف (

 مدقت يتلا ةعبرالا ليعافملا نم هريغك هب اًصاخ الصف هب لوعفلل درفن مل امنا ( هيبنت )

 ٠ قف. وملاهللاو. اهعجارف لعافلا بئانو لعافلا لصفيف هماكحانمءانطس اي كاكا

0 

 لمبلا هاك ف
 وه امنا هيف لصالا نأو هنود بارعا ال ذأ مالكلل يرورض لمداعلا نأ انلق (هيبشت )

 لجفلا مسا يو اهددص يف نالا نحن يتلا لمفلا ءابشاكه يلع لوزن ريغ امال ١
 أتناو ٠ ليضفتلا لعفاو ةهبشملا ة 4 ضأاو ة هعل املا ةلغماو لو ءقملا م سأو لعافلا مسأو ردصملاو

 م دقعتب تم ىرخا ىلا فرحو لعفو مس نم 1 مكب موشي 1 مالكلا نا ثا انادق



 ٠لا؟

 هنال ما ىنعملا ةهح عرضا فوطعملاو لصتملا يملا نيب لصفمملا ريعصلا لصافلا دوحوأ

 ٠ فاكت رورحلاو راحلاب امهنع رابخالا يف لصتملا ريمن غلاو دب ز نيب عما يف سيل

 0 دصقو كلا يف نر رشتلا دكت ص حالك انيزوانا تك لوقف هن 2

 قارشسملا رهحفلا ّط كحوز فطعب ةنللا كجوزو اكلنا نكسا هلثمو ٠ ةيحاصملا

 نكي ملاذا منتمي امنا رهاظلا | مسالا يف رمالا لعف لمت نال فعض الب نكمل
 ةك هيصن زوكحيو عوبتملا 2 رفتغي الأم عباتل ا ِف رفشغي هنال الفاعبات مك اذا اعبات

 واولادعب هعم .الوعف.هنوكحصيال يذلا يفاغلا را 34 سس

 رمتودب ز كراقاوغ ب وحول اينو داك دلقام كراشيام ناسف

 هعموأولا الو 00 قدابا» د راش كاع 1! ةمعلا ا عاب هيد زو الو

 ليام لع فاطعب ناز و الف ةيحاصلل

 ادا .اماو ٠ ٠ ورمكو ديز را 01 ُُق 0 0 ال 1 0 ع هل لإ

 الف نميلاغلا مسقلا يف ةيحاصلل واولا نو نال / اغاو ٠ و 7 دير ءط اج ون 2 5 اعلا

 فوذحي لعفب 00 عقاولا مسالا بصنيق ةدوقفم ةيحاصملا تال اما هب فطعي نا زوجي 3

 فوذح لعفب بوصخم اق )»ع د امو 5 اهثفلع 00 هلوق ف م مالكلا قايس هيلع لدي

 فطعلاب 0 كر الو ارا 2 اهتيقسو هاذ نوكل نا مالكلا قايس يدغقي

 ال ةبحاصملاب مالعالا نال ااو ٠ ىنخيال مكةبحاصملا مدعل ةيعملا رابتعاب الو ةكراشملا مدعل
 ةبوصنمنويعلاف« انويعلاو بجاوملا 1 »هل وق يف يل ندد لعفب بصليف كيفي

 ةيص زوجي الو نويعلا اكو هرب دل نك نا ءالكلا قايس يضغقي فوذح لعفب

 "سس 0س

 ني راك

 و ٠ ةيعملا ىلع بصنلا هيف بجيام نيف ةيعملا واو دعب عقاولا ميمالا تالاح ركذا
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 ؤاولا ه له كعب هعم الا هنوك حصإ يذلا مسالل ا ةلاح < س

 هبصن 0 رات 5 كجم لوعفم هنأ ِط ه4صن اهيف' بي 1 ثالث 0

 1 الر هبصن لع هفطع أمف راتخ 5 هفطع ُُط كعم . وعفم

 هعم الو عفم هبصن اهيف بجي يتلا ةلاخلا اع س

 تال لوالا ىانصوا يرش مونمم عنأمل اهي ةاعتتم فطعلا ناك اذا ام يني 35
 اانا طلال هك 0 هنم واولا دعب ام ةكراشم حصي ال امم قي رطلاو ترس

 يناثلاو هيلع كا سفو هعفر زوجي ال اذهو ىنعملا ةهج نم عنتمم هفطعق ريللا هل اللا

 ّط 0 هلاب هرج زوجي الو ةعم _لوعفم هلا لع أدي ز بصنب ادي زو كل ام كلوفك

 راما ةداعانودب رورحلا ا ربمضلا ص تفطخلا زو ال هنال ةعانصلا هيج نمكلذو ط6

 هفطع ّ 1 الو عفم همصن ايف راع للا ةلاحلا م سس

 ةءانصلا ةهج نم اما فعض هلبق ام ىلع هفطع يف ناك اذا ايف أ ج
 هجو 0 ا هيصن 8 نال هعفر رم ىلوا انه ديز بصنفق ادب د زو 02

 رعثسو لصافنودب لصتملا عف درا : ءفطعلا وهو هحودتم هئع ةعادصلا يففيعض

 0 نوكي ام رثكآو لصفلا عم الاىوقي الو نسحي ال روكذملا ريمضلا كف طعلا نا
 نماماو 4 فنطعلا ىلع مفرلا 0 3 ةيعملا ُّ ع نصتلا ناك اذبلف ل أصف 3 انهو لصفخملا

 ول ريل لع نكم هيف فطعلا ناف اهعضرل اهليصفو ةقانلا تكرتو كلوفك ىنعملا ةهج

 وبف ةرابع ريذكتو فلكت اذهو اهعضرا اهبعضري اهليصف كرتو اهليصف عضرت ةقانلا 37
 ٠ هلثم هيلع سقو ٠ اهايصف عم ةقانلا تكرت ول ىنعم ىلع بصنلا راتخلاو فيعض

 ص

 0 0 هيصن ُّط هفطع اهيف راتخي يلا ةلاحلام سس

 ىا ممل ةيهح نمال فعمض اليا 51 يللا كار اذا اف 2 ٍ ١

 فاعلا دي ز عفرف .نيوخالاك ”دب زوانا تكون ىنعملا ةهح نم الو ةعانلا
 ةءانصلا ةهج م فعضلا نم لاخو نكم بفطملا اذه نال لوا انمن لضتملا 03000
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 0 را » نيبتلا راجاناو ف رظلاب الو ةعم لوعقلاو واولا نيب لصفلا زرجيال ؟
 يلو 11 ١١ رورخلاو راثلا ةلزاب همم لوعقللو هيعملاواو ليزنتل 'كللؤو اهفوطعمو
 ٠ هعم لوعفملاواو فذح ةيبرعلا يف عم ل ذا اهزكذ حي لبوارلا دع

 نب رامت

 واولا دعب عقاو وهام هعمت ال وعفم هنوكحصبالاهببس ركذاوطخ هعم لوعفملا ق وفعض 1

 تك رشا ١ ورم وديز براضت ٠ ديدجلا قوسلاو تشم ٠ كلاح ليللاو كلوسر فانا
 ا ا! ىوتسا ٠ ديملا ىلا كاشناو لها زانا ٠ ريع اوماملا تبرم "ارت وا
 كما لك أتال ٠ اريعو اديز تبرض ٠ ًاديزو يندق ( دجن لوح ذذلتلاو كلاف )
 تيشمو توريب نم 1 اندقا ”كيخالو كلاازه عنص 11 لح ر لك نيللا ترددت

 اناا للا تدجر- كببابو كب ترم كازتالاو نانوبلا لثتقا + هيتوحا ىلا 1

 نادسا كاخاو كابا *نأك ٠ ةرهاسةليل ؟اياو ادتعمج ٠ بدا ”ساح يم ابحاصو ينمض .كاخاو
 0 نق اذ رطل ةيالا للا يف نيلالخ نيب هعم لوغتللا لماع عض

 00 ككالاو دق ١ سبل فيتو ترس باصالا ”كلتو كتان 5
 ٠ مهتدبع نيذلا ءار :ولاو يفاب أ مايا١ ةبشملاو هاما ءاوتسا نم تبحت ٠ لاجرلا لعف

 ”باتكلاو كبسح ٠ قيرطلاو اًحورطم ليتقلا تدجو ٠ يئابرهخلا كلسلاو مجارتناام

 رهدلاو تناام * هاباو ةيلع ”تليس :”ةباطخلاو كناشام ٠ رعشلاو تلا لتلك "بلف نست

 "اال كتاورتو كص رح نم تحت كلامو هوركم حنا: كاباؤن امتنا : رجبلاو شاك تنل ١

0-0 

 ةعلاواو هلع عقاولا مسالا تالاحب ىف

 هبيش وا لعفب ةقوبسملا واولا دعب عقولا م

 0 ةاضف 2 ةيصلا هي الورم هنوك حصي برضا رش 3

 أهدعب كلذ 4 رق حصيرل برضو 0 ةحاصملا ف 0 هعموأولا
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 ةيئايرشمالا اهدمب "ناكر يذفت )نا لعاو ٠ هعم لوعفم ادبزو ةردقملا ناك لعاف تناو

 لوعفلل الماع ضيا ناك ردقثدقو ٠ هبوجوب حرصنمل اقالخ بجاوب سلو زئاج فكو
 نا ةلاعرلا مزل ٠ يذلاك ةعاجلاو يوق نامزا ) هلوق كلذ نمو فيكو ام ريغ لعب ههه

 اودفتسا امناو ٠ ةعاملاو يوق ناك نامزا ريدقتلاو ناكه لماغ هعم لوعفم ةعاجلاف( اليم ليغ
 هب لوعفملا نابصنيال امهنال بابلا اذه يف لعفلا هبش نمليضفتلا لعفاو ةببشملا ةفصلا

 يفلمعيام سنج نم ناك امالا هيف لمجال ذاهعم لوعفملابصنل ناحاصي الف اذ م يعصلا 5

 كنبسح كلوقك لعفلا مما هعم لوعفملا يف لمعال اصلا لعفلا هبشلاغق ٠ هب لوعفمل
 الا هلوعفم فاكلاو 00 ناك كيك مرد اديزو
 نيلاغملا 5 ةهبشم ةفص بسح لع ناف« 1 1 كادتلاو كبس »هلوق هئمو بس>ح

 فوذحم لعفب هب نالوعفم اديزو كاوخحلاو هربخ مردو فيسو ادعم نوكيف فاك ينعم

 يا لعفلا اذهلعافو تك ىنعم بسجأ نم قكي يا اديز نسحتو كانا 0

 لوعفم 1 ةلمج ىلع ةلمج ةفطاعواولاو ةيتر امبمدقتل مثردو فيش ىلا :دوغي نامل دكا

 لعق مس ”سىسح ردقنافهياعو هعم لوعفملا بصنتال ةهبثملاةفصلا نال اهدعب ذئنيح هعم

 -ك 00 لاوسملامجا لاثمو ٠ ةيبار عا يىوضف ةببشمةفصردق ناوةيئاثبدر ايف

 لماعلاو هعم لوعفم هنا ىلع بصن الاب رمسف« ”الابرضو 0 قادر اذه٠ تعم دنف يلباوثا

 قيرطلاو كريس نم تبجي ردصملا لاثم و . قيرطلاو رئاسانا لعافلا م ءا لاثمو ايوطم هيف

 قا انقنإ ةحاحمم ُّط الو كل هلماع َلَع هعم لوعفملا 8 1 هلق

 هيف واولا لصال ةاعارم كلذو ”ديز لينلاوراس الو "ترس "قي رطلاو لاقي الف محلا

 اهب فوطمملا دقن اهيف زوخيال ةفطاعلاو .ةبعملا يف اضن تلممتسا ٌحةَفطاَع لد قاب
 0 ابنا ةانب مدقت ام يف ةفطاعلا واولا لع اولا هذهل المح يقو ٠ هيلع فوطعملا لع

 هلأ الو ٠ همرك ال هيدانا نيحهيلكا »هلوقو « ة ةميمو ةبيغ اشخو تعمح »هلوق اماو

 ةفطاع امهيف واولا لعج نكمي ذا هعم لوعفملا يدق خي نم امهيف ةمح الف «ابقللا ةأوسلاو
 ىلعف يناثلا يفاماو لوالا يف رهاظ وهو لصالا فالخ لع اهفوطعمو نأ تمدق ةضحم ,

 فذغ اقلطم ل ةاورلا نوكتف ةأوسلا ا الوبتللا ه.ئقلا الهلصا وكي نا

 هب لوعففف ( آبقللا: هباتلأ الو ) هلوقيفبقللا اماو للا فطعنم هفطع نوكيو هلماع



 انااا

 هيف ةراشالا مسا نا ىلع ءانب بصنلاب كاباو كل اذه لاقي نازوي الف كيب الو كل اذه

 هعم ل لماع َُض الف هفورح هيف سبل هنكل ريشا يا لعفلا ىنعم

 : هعم لوعفملا يف طرتشي اذام س

 1 انااا 0 لآ 1 ٍثو هفي رعت نم ذخ وت هطورش نا ع

 افاطملا مم ن1 2 هيغل يف صن واو دعب ن مك ةاضف نوكي نا

 0000 سيقان هيدارملاوهيبشي اموال مف تاذتاس ةقو سوارا نوكت كل
 هعم لوعفملا بصني اذا س

 ١ اذا سموا امزال ناك ءاوس لف نم هلزق يلا والا قبسياع

 "كلوا ىيرطلاو ثرسوحت ارعاظ ناك ءاوسو كلذ لك ىف معلا ّط مقا

 00 ناين نا بنك ضنك وةيماضسالا اهدي نورك امنا
 هفورحو لعفلا ىنعمهيفام هبدارملاو لعفديش و١ ًديزو نوكت امونوكت فيكو لصالاو

 ليضفتلا لعفاو ةهبشملا ةفصلا ادعام ردصملاو لعفلا مساو لوعفملامساو لعافلا مسا لعشيف
 لوعفملا بصانلا نا ىعدا نمل اًقالخ يا كلذ لك يف ميصلا ىلع انلوق ( حاضيا)

 مك <كو تسلج ليقو اهب ريعلا لاصتا "حصل ىعدا اك رمالا ناكول هنال واولا وه هعم
 ٠ عامحا اهيف- عونم كلذ نا عمكب و كلو كنا وحن ةلماعلا فورحلا نم اه ريغب لصتي

 اال اهلا لوعفملاب“ةعم لوعفملا نتنعلي ذلعل مزال“ لمقلا ناك ظرتشا نل انهرا اة العلو
 ٠ نامزلا ىوس ىنعم لت لدت اهناو ةفرصتم اهنا لع ءانب ناكك ضيا اقان هنوك ايفو ٠ ءيشب
 الا د0 لاك كفذح املف.يا“اديزو نوكتامو اديازز قيكم كنك لصالاو انارقو
 لل فادي زو تناامو ادب و ثنا: كيك راصو ازتتسلا عسا: ناك لا نيعبضلا لسقلا

 ' ١ العشا لدعم ريض تاو 'ةفوذخللاا ناكلا ربخ يمت عضوم يف ماهفتسا مسا

 ليج اذا اذه..:ادي زو تنا ام كلوق هلغمو فن فانا ةاردقلا ناك ةكبوصنم' هلينابا قا

 عاق كنااوا كنا نم لاحلا ُُط بصت عضوم ف 0 01 ها اهتلعح ناف اهيف ةدصقان نك

 قلطم لوعفي اهنا لَعبصن عض ردد امو هعب لونشت اديزو ةردقملاةماعلاناك
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 ةيعملا لع صيصنتلا اهب ديرا واو دعب ةلضفلا يرصلا مسالا وه 3

 ”ليتلاو ةرئاساناو ”ليثلاو تريم وحن هانعمو هفورخ ةفاموأ ل 3
 كلوقيف اك واولا دعب بوصخلالعفلا ( يرصلا مسالا وح ) انلوقب انجرخا ( حاضيا ) '

 لك أ نيب عملا نع يهنلا ىنعم ىلع ناك ناو هناف ٠ نبالا برشتو كمسلا لكأت ال
 ةنوكل هعم ًالوعفم ىمسي الف نبالا كب رش عم كمسلا لقأت ال يانبللا برظر 001
 حيرص ريغ هناف لعفلاو ةردقملا نأب دلي وات ىلع مسا هنا لاقي الو لعف وه لب مسا سيل

 دي ز ءاج كلوق لع ىنعملا ناك ناو ةناف ةعلاط سمشلاو دي ز ءاج وحن يف ةيلاحلا ةلجا م

 ٠ هعم الوعفم ىمسي الف ةلجج وه لب مساب سيل واولا دعب ام نا الا سمشلا عولط عم

 هنع ىنمَتسي ال لعفلا نال ورمعو ديز كرئشا وحن يف م ةدمع وهام ( ةلضفلا )انلوقبو

 دعب )انلوقبو 20 نينا نيبالا "قأعي ال كارتشالا نال.طقف ديز كرتشا لاقي الف

 كلوق وحنيف ءابلا دعب وه امو ٠ ورمك عم ديز ءاج وحن يف ةحيرص عم دعب وهام (واو
 وحن( خا صيصنتلا اهب ديرا رانلوقبو ٠ هعم الوعفم كالذ ىحس الف اهثاثاب رادلا كتعب

 تطاخو (رمعو ١ ديزتكرشا كلوق وحنو فطعلا دري ديرااذاورحو دير 0
 درحم ىصق لع عفرلا يح يف هلق ام كراشم لوالا لخملا يف واولا دعب اهف ريعشلاو حمقلا
 تك رشا يا امهيف عم ىنعم لع مالكلا ناك ناو تالذك ني.ريخالا نيلثملا يفو فطعلا
 دارا لق امم تديفتسا امهيف ةيمل :.االا ريعشلا عم حمقلا تطاخو ورم عم اًديز
 قرفلا كال ربظي اذه نمو ٠ هعم الوعفم اهدعب اهيمسيال اذهلو فطعلا در ايالاثما

 صيصنتلا ىتلايثث ىلوالا نا وهو فطعلا واوو صيصنتلا اهب دي را ىتلا يا ةيعملاواو نيب

 يف اكرتشا ءاوس نامزلا يف هل هتنراقم يا قباسلا لماعلا لومسملاهدعبام ٠
 ةكراشملا يضعقناهناف فطعلا واو فالخب ةبشحلاو ءاملاىوت -اوحنإلوا ادي زو تئح وخلا
 لولف ٠ هتميضو _لجر لكون يف تدجو ناو نامزلا يف هل ةنراقملا يضتقتت الو علا يف

 ااه دعبام ىلع لماعلا طلست ةحصو اهلبقام بن ببسب ةبحاصملا لق لطي

 لجر لك( منا لعفب ةقوبم) انلوقبو ٠ اًءاججإ فطعلل تناك ًارمجو .اديز تبرض يف
 موق هلثمو ههبش وأ لعف واولا قبسي ا هنال هيف واولا دعب امبصنب نا زوجي الف هتعيضو

2 
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 ٠ ةيلاخلا ةديصقلا مظن ترجن ا يتح ةملماك ةليأ ترمس ٠ سيما موي توريب تدصق

 . هرهص نيدنآإلا موي اب ل علا يرانا هاا مهنا ةيشعو هودغ موي 0

 ةررلط قاف * ايذعو راب عا دك ١ ةركا انلذلا مول مل عجري لوسرلل ت

 يلاانلصو ٠ لايجلا سوور 0 جلثلا تدجوف أرح ع ” موي تاذ نرحا د 00

 ٠ اسم ةباغلا ىلا انيبعنا 0 ديصلا ىلا انعجرو ءاننع تدلل

 ةلاعلا ةلثمالا ف ةعملا فورظلا ىلا رشا
 « هضرع د نا سد ل ءرملا اذا» « رفذقم حالسلا ا دسا ىدلا

 كك لمفا ”ناالا ٠ يات ىتم ٠ نيدلا موي نيأ ٠ نيموي ”نئمو ذم هتيارام ٠ طق هتلعفام

 نما' ءايربالا ءامد تكفس انهو ”يبطولا لتق كانه٠ سلاج در سح يسلحا نوديرتام

 ٠بهذت نيا ٠ رايطالا تدرغ رجنلا جلبنا امل١ ةبب 00 ةينطولا ةديرجلا يف تأرف

 000 0 ل ز ءاج ذا تتح ١ بامتسلا نيب لالبلا ٠ لع نم ضيرع تح نم
 ٠ ءاسمحابصت ويبلا نيب ددرتي نأك ٠ هعم نك هبلسف رحنا ندل ورمع هيقل اهاذ دن ١

 ل0 ل111 فرط هنع تانام ىلاو نامزإلا فرظ هنع تانام ىلا رش
 الط 7 لاما ةسخ يشم ٠ تاءاس رشع تسرد + ,رهدلا نم داي 01
 لك مف ؛ عاملا فصن ةلأسملا يف ثدي ٠ رحفلا جالبنا تجرخ ٠ ميذملا برق نك

 ااا لداخل تنك ٠ ةئيدملا قرش يراد تنينب ةناهنلا لكا تاندخاو لذا

 الرسم ةحلثلا كلت تقا ٠ يتنوستقب اوناكام :اليلقو مهمحلا تكاد اريثكو نابحالا
 : ةاايلقاالا كمي لف لوسرلا ءاج ٠ نيدس سمخ كانه تيقبو لاغشالا

 ١ ةيز الا تاحالا برع '

 0 فرشملا الز نبثلا الو اهناكم حافر هاا سال هيلع
 ' لكرخلا اعي الا ماانلا“ لقي ميقلال ةرم فن <.

11 
 ضو سا تل
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 لك فطع مهضعب زاجا © كلذ تقو يا « عزفملا نيا نروفرتعي كانهف ٠ تهباشتو
 تيرض ”القم لاقق ةيفرظلا يف افكارتشا ىوعدب هبحاص لع ناكلاو كلا.
 هعنم لصالاو -.ةمجلا مويو دحسملا يف ديز تبرض وا دحسملا قو ةعجا ويا
 رخل األ . اميات اههدحا لعج زوجي الف ناكملا فرظل هبلط نامزلا فرظلا 1 1

 الو لعافلا لع _لوعفملا الو هب لوعفملا لع هيف لوعفملا فطعي ال اك هيلع فطعب الف
 فالذي اقلطم ةيفرظلا لع بضقني نامزلا فرظ نالو ٠ كلذ نم تىث ل 4|
 فطع دي مل ةهجلا هذه نمافلتخا الف تير اك ماهبالا هيف طرتشي هتاف ناكلأ قر
 نمض' نأ 4 ربدتف ٠ رخ ألا لع اهدحا فطع عامس مدعل اضياو ٠ رخ ألا ىلع اههدحا

 دحاو اهكحل هعجارف هل لوعفملا يف "م امل هءانب يضتقي ال يف فرحلا ىنعم هيف لودفملا .
 هتل وح نامز ىلا نيفاضم تاذو اذ ةفرصتملا ريغ فورظلا نم © طقف ليشلا | +
 ةيفرظلا لع بصالا نامزليف ةليل تاذو موي تاذو كاسم تاذو ,حابص تاذو حابص اذ

 هكلاوعو هلو تققو لوقتف خلاوحاؤ ىلاوخاو ىلوحف لوحف لا

 عض لوقتف لدب ىنعم ناكم اهنمو ليدب ىنعب ال ناكم ىنعمب لدب اهنمو ٠ ملا هلاوحو
 : الذب ايا كلل ناكم 'ةملكلا هذه عضو هناكم يا اذه لدب اذه

 ب 60 نه

 ني راق

 ةيلاتلا ةلثمال أ يف فرصنملا ريغ فرظلا لَعو فرصتملا فرظلا لع لد 8

 ٠ ءاسم حابص سردي حربب مل ٠ ةيشع هتفرصو ةودغ ةعملا موي كلوسر فانا
 دحالا موي ةحيبص تجرخ ( قئازملا ةينأت امىتح ”نيبلا وه ٠) "نيب "نيب كلذ لعجا

 موي تاذ تجرخ.. اهب رن نيتاسب اهيلاوح ناكو ةئيدملا لوح ودعلا ماقا ٠ ةسكْلا ىل
 يدمإ نم تلصوو كلبق نم تكس - "لفت هعامضام ٠ .ةالطاك يور

 ( عنقت ليلف ىلا ”درتءاذاو:٠ ايغضر اذا ةيعاو سلا 1 يسفن دنع نم الا لوقا آل

 ٠ رهدلا اثيح كنك ريوصتلا يف نيتنس تفرص ٠ ءاج ذا تيضم

 ىليام يف فرصدملا ريغ فرظلا للتو فرصنملا فرظلا ىلع لد 4



 ا

 نيب نيبو ءاسم حابصو موي مويو حابص 0م وحن ناكلاوا ن
 عم نا يف راتخلا لع هانب ةينبملا فورظلا دادع كا عم رك ذن م 1 (هيست)

 فرهتم وه ا 0 رعملا فورطلا صضعب نا )1 فرظب 0 ان ا ب رعم فر َُظ

 هاعبلا هل ضرعي دق مك نع

 فرظلا 0 بوك اد ٍس -

 فيحا لرش بورغ تيس اند ف ها نع هك أن 0 ارث ا

 وحن هل ةيلك ىلع 0 ا اهب رق ناكم يا ةئيدملا بر ة تازنواهب ور تاو

 ليع فصن تنشم م هنمةت 0 ص لك 5 كيربلا لك تدعو رابنلا لك تاذعشا

 ْغ ل ه ةيحاشلا كلت مويلا كلذ تفقو 1 هةر 2 ١ عبر تسردو

 لايما ةثالث تيشمو لايل ثالث ترهس 0 هدا اليلق تمص 0

 نوكتف ىوقا هيلع لمفلا ةلالد نال نامزلا فرظ نع ردصملا ةباين رثكت امنا (حاضيا)
 تقو يا مع عتأا قوفخ كلذ نأ توشك 00 وا تقونييعت مقل نا ّّط رمل ةيسايق

 هتباين فالخب ةقان بلحو روزج رحن رادقمياةقان "يلع 00 حن هتر ظتناو محنلا قوفخ

 ا دي رت دير سولج كيت الاقي الفدبف ةسقمبت سل اذحلو ةليلق ىهف ناكملا نع

 00000 ابوتيف هيلا افاضم نك كلا ردصملا اهيا ندع دق ١ (هيتز

 نيظراقلا هلكآ الو نيدقرفلا هيت ال وحن نيع مسا نم.هيلا اًفاضم ردصملا اذه ناك
 اهدحال لاقي ةزاع را نالجر اهو نيظراقلا )ةبيغ ةدمو ن.دقرفلا ءاقب ةدملصالاو

 هل ةيدابلا راجتا نم وهو ٠ ظرقلا ناينجي اجرخ مرا نب سماع نخااللو :ةردع ليك دي
 لخلا امهب برغف ربخ مل فرع الو اعحري 0 ٠ سمرتلا لقم ركو ضيبا ردزو ظياغ كوش

 ا( ررظلا ف نامزال ناكملا فرط لئعتس دق "( هبايا يري ال :بئاغ لكخأ
 انتا رودالا اذاو » هلوق هنمو كولا تقو هيحا قوم,لادبع ترف وح طقف' ةفرصخملا
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 ةفرصتم ريغ اهياع اوخد عم يو نم الافورظلا

 ها 1 ركل ايباع نم لوخد عم ةفرصتم ريغ فورظلا هذه تناك امنا ( حاضيا )
 ا ل قس ل دعي لف فو ورظلا يف نم

 فورح ما نم نال نمي الا ةفرصتملا ريغ يا فورظلا هذه رجب مل امناو ٠ اهب هيلش وهام

 ىتحو يتم ىلا ملوق يف ىتحو ىلاب ىتم هرجاماو ٠ اهريغ يف عسوتي ال امب اهيف عسوتيف رجلا
 مدحت ثيح ىلا بهذا مهلوق يف ىلاب ثيح رجو نيا ىلا مملوق كيس ىلاب نيا رجو ىتم
 يفذاش كلذ لكف :٠ 10 نم وحن نمي وا تفصو ”ثيحب تناك اذا هلوق يف ءابلابو

 . لامعتسإلا يف لوبقم هككل سايقلا
 فرصتملا ريغو فرصدملا فرظلاب دارملا ام س

 رجاو فرصلا نيونت لسبقي يذلا برعملا وه هنم فرصنلاب دارملا 3

 رهشو نيحو موي لثم هي هش نيتلع دوحو مدعل لعفلا 5-5 س نم هتمالسل ا

 فرصلا نيون لهي ال يذلا برعملا وه فورالا وم فرصنملا ريغب دارملاو

 ةفرصتملا 7 امأا ْن ِه 0 هيف نيتلع دوحوب لعفلاب هييشل ةييكلا ىلا الو

 نس ربهشلل نإ * ناضمرو نابيعشو | 37 هيلع لولدملا ن ٠.امزلل زال نيلع 4 ةودغ

 3 يشعو ةوح وا ةموهنيعب موي رمي دي رأ اذا رحس وحن ةفرصتلاريغ نم م٠ نيفورعملا

 نم ارهف ثينأتلاو ةيلعلل فرصلا نم ناتعوم 0 ةودغ ناف هيلعو (حاضبا)

 ةيليعلل فرصلا نم ا امهناف ناضمرو نابعش 01 0 هدرؤو ةمحاف فئص

 ع نم هيلع 0 فو رخم اماو . ناطشو نافطغ ليبق نم ارهف نوبلاو فلالا ةدايزو

 ةيملعلا هبشو لدعلا فرصلا نم الو هل عناملاف مخا ةوحض

 ةفرصتملا ريغ ةيعبملا فورطاا 51
5 6 1 1 6 00 1 

 طقو فآو ناياو نياو ىتمو اذاو ذاو ذو نادلو ىدلو ثيح 41

 هانا 0 357 امو نيفرظ كلو نموأاهتا خاو انهونالاو ماو ”نضوعو

١ 
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 ٠ ةقيقحلا بحاص دنعيذلا يتاكلا لثق ٠ كقيفر دنع كباتك . احابص سما ؟ةيسنرفالا

 ناكملاو نامزلا نم فراغلا ماسقا يقاب يف 5

 اجي كما ناإلا نط سال" 3 س

 0 فرصتم ريغو فرصتم للا ًاضيا مسقي أكينم لك ناف مع 4

 ىيه وه ف 4م فرصتما ريغو ' فرصنم ريغو فرصنم وه | 4م فرمء#ملا

 فرصتملا فرظلاوهام س

 مويلا 2 لوقتف ليملاو مويلا وحن فرظ ريغو افرظ لمعتسإ اموه َح

 هنالع مفرلاب قارفلا ؛موي ناح ةيفرظلا ريغ ىلعو بصنلاب موي تعص ةيفرطظلا ىلع

 ةيفرقلا دف لعد رعب الب ترب 0 لبا 1 ل لعل

 1 اا هيف فكرصتي "سل

 كلذو لماوعلا نم هيضغقي 0 بسح ركو بصني و مفريف ءامسالا نم هريغك هلاعثساو

 ”ليم كنيب و ينيب و قارفلا موي ناح ادلوق يف تيار 5ي قلل هنملمت مادلل

 1 َس

 ”_ ضوع ماسلا اا اي لثم

 . ٌطقق نم 0 فرملاب رجلا 0 اههبش ىلا أمنع مر أم يناثلاو ةزيزع شو

 كاذلبق اذهثدحو كدنع لاملاو هدنع نم نتئر وحن ندلو دعيو لبقو لاع لك

 هذه رجت الف اًئيشكندلنمانبهو اذكو اذك ناكندلو هدعب نموهلبق نموهدعبو
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 مث نارسبش سرادملا ةلطع ٠ ةعيدب اهدجاسمو ةيلاع اهرودو ةعساو اهقاوسا تدجوف

 فرصاوةعاس عبر يفيناوشما ظفحاو ةعاس يف يبذرف يهنا انا هرسبشا ةثالث ىلا اهوددم

 ةنيدم ىلا تلصوامل ٠ اموينوث الث رسهشلاو مايا ةيناث عوبسالا ٠ ةعلاطملا يف يئاقوا يقاب

 ءاسملا يفو حابصلا يف باحصالل عاّتجا لحم هتاعج اًثوناح ترجأتسا توريب
 ٍصفخلا ناءزلا فرط تحن اطخو ميبملا ناءزلا فرظ قوفاطخ عض ٠
 ا ١ عرش ةسمح نيثسلا ةث داح ةئس 3 2 ةيواسن لا تماقا

 موي تبتك ٠ الماك اعوبسا يتبدص دنع تقلا ٠ كيخا لبق ثدلو تنا ٠ هلكبتآ
 1 حرفي و ائيح نزح ءرملا ٠ ينم مظعا وه نم يدعب ناي ٠ تالاقم ثالث نينثالا

 تجرخ امددع ةنيدملا ىلا تلصو ٠ ضي رقاب اقلك ب ابشلا نمز تنك ٠ كلذ بس يردي الو
 ددرتا ٠ ا انه لك مولا كيضرا -نألا ١ تحرش لوسرلا اال

 موي ثتدرخ ٠ نيئنس ةسردملا يف تككم ٠ نيح دعب اني هذيعتاو كقو كس 00

 . لولياو بنا رخلابانرعش ٠ كاسم تعحرو ديصلا لااا 0

 ةيتالا ةلغمالا يف هيمسقب صغخلا نم مهبملا ناكل فرظ زيم ١

 ااا ني رادحلا | فلغو ٠ بادللا ءارو» ىراوت ٠ نيضلا قرش 0
 ربتمت ال تيحب هتاوطخ نع كاطخي ئصقنو هلاعش ىشمت نا كنماريكاوه نا تن
 تك تلا كشار ٠ دادعب ةييدم يف ةديدملا 0 يف دي ز انقيدص دنع انعب ٠ همادق

 هذه دحي ٠ ٌةضاحلا ”بونج تناك ةميدقلا توريد نان ومحزي ٠ نيخسرف دي ربلا يشي ٠ ةييتلا

 ٠ تابرعلا قي رط الامثو ريمالا راد ةملبقو عئابلا كلم ابرغو يراشلا كال. ًاقرش راذلا

 ٠ برعلا ةيداب يف نيليم ترس ٠ هنم جرخا ملف يتبب يفمدعلا يندعقا
 * ةيلاعلا ةلغمالا يف ايوحو فذح نياو ازاوج' لماعلا"“فذح نبا 11
 تررم ٠ نيليم 9 ترس م ٠ دنع يذلا مداملا ءاج ٠ سيمللا موي 9 تئج نم

 ٠ يفاقلا دنع كابا تيأر ٠ نيموي ىلب *اموي تعص ام ٠ هلثم را مل ةموكحلا راد دنع لجرب
 دحالا ”ةليل ىلب ؟اًئيش تأشنا ام ٠روملا راجثا دنع ,لجر م 0 تررم* املا ددع كوبا
 | ل تار قطا امل هبا مدع ىلب 6 ةناادملا نك تح رت ٠ نيثلاقم

 ةرخابلا تلصو ىتم ٠ دغ دعب# دوعت ىته* !دغ# فاست ىم ٠ نيتايلوا لل 9تبتك
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 لوضوملاةلصوا ٠ كدتع لجرب تررم وحن ةفص ف رظلاعقو اذ كاد 53

 هريمضب هع واكدبغ دل زب تر رموحن الاخر ا 0 ريمالا داع يذلا ءاج وحن

 نآلا ممساو اذك راك ذا نيح لوقت ام دجو يا نالا .ذئنيح ٠ هدبع
 عضاوملا هله ف فرلا لماعف 1 نيتلمح رياقت مالكلا نو ف 5 يلوق

 00 امل اري ىف هيدا, للملا نوكلا لع لادهنال ابرج ف ونحت :٠

 طقف لصح وا مسا هرب دقق ةليعلا ف افاد لصاح وأ نمد رفتسم وأ

 لعاقلا مسا اماوهلعاف عم لعفلا ةلج نرك اناوةلخ الا نكت الهلا ١

 ةليح سيلف هلعاف 7

 ا رام

 نيتمجن نيب يناغلاو نيلاله نيب لوالا عضت ناب ناكملا نم نامزلا فرظ زيم

 م5 رع كيألز امم تشهد دقو لاهو 57 تفخلا كدلخا نإ راب ةئيدم كاخد 1

 يذلا انقيدص دنع ةليللا رمسنل مويلا اذه ءاسم ينيتات الا ٠ احابص نصغلا قوف روفصعلا

 جرخي لماع لك ٠ ةودغ اغاثلا موي هتيب ىلا لصوو نينثالا مويءاج دقو نيتنس انعباغ
 ٠ رعبا ىلا يهتنملا اه لامثو توريب ؟يقرش نيئاسلاو نئانجلا ىزت - موي لك حابد هلم ىلا

 رار غالاو ًابناج نيدلا موي راربالا موقي ٠ قرسي الثا قودعضلا نءاجر اخ كلام مضت ال

 اذا راتس وا باجح ءارو راوتن ال ٠ هلامث رارشالاو نايدلا ني نوسلجي راربالاف اًيناج
 ٠ رابكلا سلجم ساجاف تساج اذا ٠ ءاسم_حابص لخشلا نع عطقتنا ال ٠ ك دصقي فيضب ترصب

 ًاقورظ ةنثالا ةلغمالا يف ةدراولا ناكلا# نافثلا ءارسأ ىحست الإ اذا ل 0/5

 | ررحالا نمزلا فاتيتا دقل ٠ كيخا ةلزتم تعفترا ٠ كئاسم نم ريخ كحابص

 ءاعبرالا 6 ةحيبص 2 ماشلا تيهذ ١ايندلا هب وححأ ناك برال الكم ميكحلا نايلس ىنب



 "هال

 تناك إو ٠ صتخلاو هئم مهبلا بصن ىلا قرطت ةبوق نامزلا ىلت لعفلا ةلالد تناك

 هتلالد نال اهنم مهبملا ىلا ىتدعت لب هئاهما لك ىلا ةنعتي مل ةفيعض ناكملا' لع هتلالد
 هيلع ةلالدلا ةوقل هانعمو هظفل نم لماع هيلع مدقت اذا قتشملا صقخملا ىلاو'ةلجلاب هيلع
 نم لماع همدقتي ملو بسن ُهنال !ًاش مما رازالا دقعم ينم وهمهلوق ناكامناو ٠ ذئنيح
 ايلا طانم ينع طانو ةلباقلا دعقم تدعق الغم ليقو كلذ هيلع مادق“ ولف هانعمو هظفل
 امنا ٠ هوحنو ةلباقلا دعقم ينم وه مهلوق نا ٍلعاو ٠ سايقلل ةفلاخم الو ذوذش هيف نكي م
 امنا ٠ هوحنو ايرألا طانم ينع وه مهلوقو ٠ حدلل وهو لاصتالاو برقلا يف ةغلابلل لاقي

 لامعتسالا اذه قلطا دق مهضعب نا ملعاو ٠ مذلل وهو لاصفنالاو دعبلا يف ةغلابلل لاقي

 هنال هتدالو نيح يا ديز دلوم تدل'و لاقف ناكملا مما نزو ىَم ىتتشملا نامزلا مسا يف
 ضيا بصنلا عمس دقو ٠ سايقلا نم بب رق وهو ٠ هماكحا عيبج يف ناكملا مسال ليدع
 هجاوتو بهذو لزنو نكسو لخد يثو لماوعلا هذه عم قتيلا دع صقخملا ناكملا يف
 هذهبارعا يففلتخاو ةكم تهجوتو ماشلا تبهذو رادلا تنكسو تيبلا تلخد وحن
 ليقو ضفاخلا طاقسا ّ تبصن ليقو اذوذش ةيفرظلا لع تبصن ليقف فورظلا

 كلذ نم تئشام رتخاف ٠ هب لوعفملاب هيبشتلا لع تبصن

 هيف لوعفملا بصنب اذا س

 روك ذم اما وهو مدقل ام هببش والعف نم هيف عقاو وهاه بصني اهنا ج
 اثوجو اماو !زاوج اما فوذحم اماو اناكم تسلجو اموي تمص وحن يف 5

 ازاوج فرطلا لمع فدحت 0

 تح ةمكلاسنل ةعمجا مول لوقت ْن اك ماهفتسالا باوج ف كلذ حج

 لماعلا 4 نيخسرف ترسو ةعججلا موي تئج لوقثوت رس كلأس نإ نيخسرفو

 اخسرف ىلب ١انترز ام لاق ََش نما موي ىلب لوقت 3 اك اضيا ىننلا باوج يفو

 . ايش تيشف ام لات 0

 ابوجو فذحي نيا س
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 اههبشي امو ملا تحتو قوفك' تسلا تاهجلا ءاهسا لمْشِي وهو هاهسم نادي يف
 مدا أماو كيربو خس رفو لك فال أجا لفصل و ةيحانو بناك غويشلا ف

 لاو زاذلاك سوس لكشو ةووصخم دودحو ةئيه هل 005 وهف هنم

 ظ ةسيكلاو توناحلاو

 نيقحلاو بنما نامزلا يفرط نقلك" ف

 ترس لوقف يف رييدقتب ةيف رظلا ىلع بضن امن دادس

 . لوألا نيرشت تعجرو ناريزح ترفاسو ناضمر تنجو مويلا تّئجو نيموي وأ 3

 ضتلاوا يملا ناكملا فرط نم لك م تام

 فراثك يف ريدقت ةيف فلا ع يسع هلأؤ ناكملا ن مم ملا ام 35

 تيشمو هلاهشو هئيميو ريمالا فلخو ةرحشلا تحتو حطسلا قوف ةسلج وحن .نامزلا'

 : ثدحلا مسا نم قتشماوهوهنم نمت نم عون ل يف هعبتي وأ ديزب 3 اتم رف

 مركلابح الحب تالحوحنءانعمو هلغما نم لماع همدقت نا, طرشب لعفت نزو ىلع .

 ار لا علا 5 اع ةرهاظ يضيرح هتاف الو
 نتشملا ريغ صتخلا | ماو٠ ءالعلا سلحم يف تدعقور رباك الا دعقم يف تسلج لوقتف

 000 او ةنيكلا يف تاع لوقف 58 اظ ىنب دبا هرج 0 ر 5 ذلا

 باكلا رجْرمو اب رثلا طانم ينع وهو ٠ ةلباقلا ل دعقم ينم وه هأ اوق دشو

 ظ ل ل
 7١ نع ةيفرظلا ىلع بصنلل صخخلاو هنم مهبملا ةيحالصب نامزلا رث عسا امنا ( كاملا 0
 0 . لدي هنال ناكملا لع هتلالد :نمىوقا نامزلا لع هعلالدو لعفلا لماوعلا لصا نال ناكملا

 0 مط :امييف هعوقو ةرورضل طقف مازالالاب ناكملا لع لديو مازالالاب و ةغيصلاب ناءزلا لع



 "نة

 ةبجيف يا ةبج”سلاج اناو موي ىف يا موي تام هببشوأ لعف نم هيفعقاو وأب

 ناكم مسا ةهجو٠ يف ىنعم لع تمصب ةيفرظلا ىعبصن نامز مسا موف ( حاضيا)
 را ريالا غي ىنمم لع سلاحب ةيفرظلا] 3
 برعيف ةبرعملا ءاممالا يقابك نوكي لب اًفرظ رذئنيح ىحسي الف يف ىنعم نراككاو
 وحن يظفللا لماعلا نع درجت اذ زاربخ لا" دنا ىلع سة ةب يذلا لماعلا ىضغنقمب

 هب لوعفم هنا لع بصني وا ٠ ”ميظع* موي ةعمجا 'مويو ديزا”رادلاو ”كرابم دحالا موب
 لعاف بئانوا ٠ كرفس موي يف أس وحن لعاف هنا َلَع عفري وا ريمالا :ىج موي تحدم وحن
 ٠ كتدالو مويب تررس وحن اًرؤرجم نوكح, وا لضفلا نم كناكم فرع وحن
 ٍ كل حداق 0 لقم يف ريدقن لبقي ال امم فرظلا نك اذا

 هسولج ناكم يف يا دي ز سلج ثيح تسلجو ءاج نيح يف يأ ةاج د ! تجرخ لوقتف
 لا ينفي لام ةنع لتشاول بح فرصتلا ترث 100م ةلافم

 تمص تسلا موي لوقتف اهلوصا ىلا ءايشالادري راعضالا نال ريمضلا عم ةردقملايف راهظا
 تسلا موي وحن هب الوعفم ناكو لماعلاب ريمضلا لصو ةردهملا يف ربظن مل اذاو ٠ هيف
 00 اًقرظ هيف لوعفملا ةيمستو ٠ ةفرصتملا فورظلاب صتخي امنا اذهو ٠ هنمص
 مما سيلو راطقالا يئانتملا ءاعولا وه فرط نراف ال إو اهيلع اوحلطصا زاحلا ليبس

 . كلذك ناكملاو

 ناككلاو نامزلا يفرظ نم لك امسق ؟< س

 نامزلا ف فرظإ نم مهلا ٠ صدخم ىلاو مهم ىلا امهنم لك مسقني ج
 ريغ ردقم نمز لع: ا تقوو ٌهدمو نيك ردقم ريغ نامز لع لدام

 فرعملاك مولعم ردقم نامز لع لد ام هنم صتخملاو ٠ ةنسو رهشو مويك مولعم

 اريغ وا ٠ ةعجلا مويوحت ةفاضالاب وا مويلا وحن لأب واول 00

 قالك ١ رهام أماو :!نيتنسو ني رهشو نيموي وعن ةدودعملا كلا مولعم

 هريغىلا رقتني و سوسحم لكشوةئيه هل سيل و هنيعب ناكمب صتخي الاموبف ناكملا



 "هه

 سالفالا ةفاخم يلام لع تصرح ٠ايح ىضغي ٠ كيلا ةراضو اًقوش كبد دقل
 ا للا يف كسطل انيثا ٠ ك طاح اريج اذه تاعف ٠ كالملا ردح هلا تبقا

 ظ 0 ا كسلا هلال نا ح اذي نلف 0 يملا نس
 اانا قردصلا تاغ ٠ اذه نع تلدع مكنم ةسرالو 0 ةيضرالا 0
 مهفونا مغر اذه تلعف ٠ ارا اجر نولعفم ال «٠ راخ*دا ةيت اسر لا

 - .سردلا كيس ”بيغرتلا اًحرشمكتدز ٠ ةغوارمو الكت مركلاب رهاظتي نم ءالخبلا نم
 "001 كاردشإ نا ةخداول دبا تح رح ا نانعلاو ايش هك و نه

 نيلاله نيب هعضوهل الو عفم نوكي نا مص اذا ليلعتلا فرب رورجم مسا لكب صنا 7
 . هعوجرب يقي دص ةنهتل تيتا ٠ لئاضفلا سابتقالو مولعلا بائعكألا ةسردملا تاك

 ركاب مواعلا باط نمو » ٠ ةلأسلا قيقحت ىلع فوقوا ناكل تاجا ٠ رفسلا نم
 10 هنادحإال نسحلا بيو ٠ هتءاسإب ء يملا ذخأ 4 لاخلا باط يف رمعلا .عاضا

 يل هتعاط لع هتأفاك يايا يانا "دره لارالا ةازما تلخو ٠ ةقان فاس

 - هاذي ثام "ادد عا : قوقلا نم تيذ ٠ سردلل كنا 000
 نايبل اذه تبثك ٠ ةئمدو ةليلكب اتك خاستسال هيوزرب رفاس ٠ هدجو نم قرتحا
 اذه تب: ٠ ةقيقحلاب راعشالل ينماذه ناكو ٠ ةلأسملا ريرحشل اذه راصو ٠ عقاولا

 ٠كلاح نع مالعتساللو كيلا ىب اع بارعالل اذه ترطس ٠ متدافال ش
 آهيف دهاشلا ركذاو ةيئاالا تايآلا برعا 0
 ”ااانالا رمز (تلاوتا واو ماسلا ك6 نيا الفقار ]

 (00077 اسف .ةراغلا , اويش + اوكر اذا, اموقا مهب ل تبلفا )

 هيف لوعفملا يف

 ْ ٍ هيف لوعفملا وه أم س
 ةرهاظال ةردقم ف قعم لع افرظناكملاو نامزلا ءاهسأ نم بصن اموه 3
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 8 "دا مير لا ءاروع رفغاو » وق هئمو ةيبداثلو ا 3 4

 هلءاع لع هل لوعفملا مدت زوجي ل 1 ٠

 اكلنا و الوكت | رو ريع وا تنك كلا افوش وحاول ن١ اوبس معلا جايا
 ناك ابماقم موقي ام وا ليلعتلا مال يلو لت نصي هل لوعفملا ناك ال 2 ( هيبتت )

 انه فرملا اذه يف لصالا نال ةءانب بجوي ال اذه هنمضت نكلو فرطا سا
 فس ءانبلا هانعم نمضت نقي لف دبا هيلا روظنم وهف عضولا يناروك ذهن
 ظ فو فلي كانه مالا نا هريغ نمضتفالخب ينأيساكويف لوعفملا الكفو 0

 ناو ماهفتسالا ةزممل الثم ىتم نمضت غي ام هيلا روظنم ريغ ةيلكلاب حرطيف هاثعم لع ١

 لعفلاب بصني هلا لوعفملا نا لعا انف اعلا انضعتل معاكس مضت ناكف ةيطرشلا

 اذ 2 | ورحم وا ان وضيم ناك. .اوتساب مل لوعفملا دذعت زوي ال * مزاللاو يدعتملا

 ٠ ةفابضإلاوب لاًايإ ةفرعم راص لابس نإ ةفرعمىلا هل لوعفملا فيضا

 ج0 ووهل

 مر

 نيثمحت نيب هعض هل لوعفم اوزيل اله نيب هعض قاطملالوعفملافر داصملا بصنا 5
 رابخالا لع فوقودئارملا ةعلاظم لع تببضنا رارحالا الادي دش مكر سلا م كيال

 نايل ١ لولا تدع ”سانلاب " ةعلر هنا" ولا نسل ات . ققدملارطناهيف رظنا تكف
 كريشل مفد وأ كريخ يف عمط كرزا مل١ هئاكذا رابتخا لالا هيلغ تيقلأ« نلوم ١

 <. نم ف كلوقاف ٠'ثلق ام يف نطير عت ةلاقملا هذه ترشن © فلاتلا ١
 تارفلاءاملا ىلا لّبالا قايتشا ةيللا قاعشم كنا تلق : قوش بوذي و دجو ميمو ةبابص

 ليصحت ةسردملا اناخد امنا ٠ رادلاب ميشحلا راعتسا كيلا قوشلاب رععسي نم يف كنظاف

 ىلع يضخي نم ٠ هب كظيغا نأ ةفاخم اذه تكرت ٠ انم اره نياف ةليضفلل باستكاو علل
 ؟ ةبانعو مكيف ماتها هتاوا يضقي نم٠ يربص يلع ربصي نم ٠ يئاضغإ ىذنلا

 حجر 7 يذلاو نيلاله نيب رجلا ىلع بصنلا هيفحيجر ذي يذلاهل لوعفملا عض 1

 ٠ ااؤغ هكرتا نارمالا هيف يومي يذلاو نيعمخت نيب رق هنا ظ



 رو

 ِ هل _لومفملا بصنل اطرش م «١ س

 '0 را نأ * اليم ايم نوكي نا ؟ ًاردصم نوكي نا
2 

 0 ذ لعا لاو نامزلا يف هلمأ #ل لحش نا ا ءالثمو لمأ ءلا لظفا نم

 0 امعاا ا , هرح ناعت ظوارفلا هذه نم

 آذر لياملا فرب هرج نيعشي لب هبصن زجي مل اردض» ل اذاف هيلعو ( حاضيا )

 ناك اذا اذكو كحال كيدأتب تيس وحن ليلدتلا نقفاذا اذكو بشعالو ءال كد

 نوكيفالاو ىمداخ هبرضل اديز تب ار وحن ليلعتلا فرح هرج نيعتيف لماعلا ظفل نم

 كترابز مويلا كدئج وحن تقولا يف هلماعب دحتب. مل اذا رجلا مزن اذكو اتلطم الوعفم

 ا فا ماللا ليلعتلا فرحب دارملاو اذهب ٠ يل كتبحل كترز وحن لعافلا يفوا ادغ

 ءايلا وا يي هوا نم وهو ابماقم

 ةراكانلا طوربشلا 0 هل لوعفملا رج زوي له س

 الييلق كاذزوجي معنج
 افوجنم 0١١ افا تب ١.” رض لوقتف

 هل لوعفملل ةلاح 7

 تب ره وحن ةفاضال ماو نهاد ريا ةنونمدر ا 1 5

 ”افانم ار "يدان يبا تيرصوت لأب اور نا

 ةنزلثلا لارخألا مدع اند تال 107

 ادب رش لوقتف هصن رثكيف ةفاضالاو لأ نم هد رجت لاح يف اما ١ جا

 235 "نم » هلوق هةموو م ح لقو م

 كول يبا تبر ض وحل م همراكللا ب هنارتقا 0 يف أم 0 "ربح ةبغرل

 لوقف رجلاو بص ا هيف يوتسف ا لاغ ٍف ناو .٠ ( ءاحيملا نع يلا



 لصف

 هل لوعفملا يف

 هل لوعفملا وهام س
 بصنااهكحو العافو اتقودب دحتا دقوملماعل"ةلعمقاولا ردصملا وه جا

 ٠كل ًالالجا تمقهلاثم ةيتالا طورشلا يفوتسا اذا ليلعتلا مال ةين ىلع
 ردضم وهو هلجانم وا هلجال الوعفم اضيا ىمسيو هل لوعفم الالجاف ( حاضيا )

 ماكتملا نم عقو لالجالا نال لعافلا يف هب دحتا دقو تمق وه يذلا هلماعل ةلع عقو

 نامزنايادحاوت قو يف اعقو ل الجال اومايقلا نال اضيا تقولا يفو مايقلا لعاف وهيذلا

 كي الجال تمق ريدقتلا ذا ليلعتلا مال ةين لع بوصنم وهو ٠ مايقلا نامز وه لالجالا

 ْ : هل لوعفملا اعون ِض

 ةنابج تدعق وحن هلماع نومضم ىلع هدوجو مدقتي امأ١ ناعون ج

 مدقتي ام 5 بولقلا لاعفا نم نوكي نا مزاي عونلا اذهو اًتوخ تبرهو

 نا مزاي ال عونلا اذهولعفلا عوقوأ اضرغ نوكي نايا روصتلايفلعفلا ىلع

 كل حالصا كتثجو ايبدأت كتبرض وحن بولقلا لاعفا نم نوكي نا
 نوكيف الصاح هنوكوع .هلماع نوممم لعامدقتم هدوحنو نوكي دارا(

 دوعقلا لبق نالصاح فوحلاو ةئابجلا ناف انلثم اك لعفلا عوقو ىلا يعادلا ود هلوصح
 يث انه بولقلا لاعفاب دارملاو ٠ اهلوصح تب رهو تدعق رك ذ ىلا يعادلا امناو برهلاو
 يف لمفلا ىلع ةمدقتب دارملاو اهوحنو ةنابجلاو فوحلاك بلاقلاب اهتالوادم قلعتن ينلا

 بيداثلا ناف انلثم اك هليصحت لمفلا عوقو ىلا يعادلا نوكيف لصاح ريغ ةنوك وه روصتلا
 تئجو تب رض لماعلا ركذ يلا يعادلا ناك« يجملاو برذغلا لبق نيلصاحب اسيل حالصوالو
 مزايال اذهلو بلقلاب هلوادم قلعتي امماسي' اهو حالصالاو بيدأتلا يا امبايصحت دص
 بواقلا لاعفا نم عونلا اذه نوكي نآث
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